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Cuvânt înainte
 Istoria este rezultatul bătăliei omului cu efemerul. Speranțele, ambițiile și suferințele lu-
mii stau gravate pe această friză a timpului, care amintește prezentului, că nu ar putea exista 
fără trecut.
 Cu precădere în timpul școlii începem să descifrăm, unii timid, alții cu îndârjirea unui 
criptolog misterele istoriei. Dorința de a afla cine suntem ori cum arăta lumea acum zeci, sute 
sau mii de ani în urma vine dintr-o curiozitate firească și extrem de necesară, pentru că, așa 
cum spunea și filozoful George Santayana: „Cei ce nu-și pot aminti trecutul, sunt condamnaţi 
să-l repete.” 
 Din păcate manualele de istorie omit adesea micile detalii care pot capta cu o mai mare 
ușurință interesul elevilor. De exemplu, învățăm despre victoriile lui Caesar, dar nu și despre 
faptul că acesta, trecând pe lângă o statuie a lui Alexandru Macedon, ar fi început să plângă 
și întrebat fiind de motivul reacției sale ar fi răspuns: „Crezi că sunt lipsit de motive pentru a 
plânge, când cred că la vârsta mea Alexandru cucerise atât de multe națiuni, iar eu nu am re-
alizat nimic memorabil în tot acest timp?“. Manualele nu ne vorbesc despre oameni ci despre 
evenimente, în timp ce „Istoria nu studiază numai faptele materiale și instituțiile, adevăratul ei 
obiect de studiu fiind sufletul omenesc.” ( Fustel de Coulanges ). 
 Aflată la numărul 2, revista „Misterele istoriei” își propune să prezinte în continuare ele-
vilor și nu numai lor, pasaje din marele roman al trecutului, în care eroii nu sunt doar tablouri și 
statui încremenite în paginile unor cărți, ci oameni care au iubit, s-au bucurat și au suferit la fel 
ca noi, îngropați în visuri. Dar cum istoria trebuie să vorbească în egală măsură despre creatori 
și creații, din paginile revistei noastre nu vor lipsi, descrieri ale unor monumente arhitectonice, 
evenimente istorice, invenții și capodopere ale oamenilor care au lăsat ca tribut posterității ino-
vații sau fapte ce le-au făcut amintit numele. La acestea se mai adaugă rebusuri și bancuri, care 
promit să prezinte istoria, așa cum este ea, tragică și comică, plină de mistere și dedesubturi, 
care nu ezită să iasă la lumină odată ce sunt căutate.

 Robescu-Cercel Roxana
 Clasa a IX-a E
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Bastilia, o închisoare de cinci stele

Se știe că ziua căderii Bastiliei, 14 iulie 1789, este 
considerată ca fiind începutul revolutiei franceze 

dar puțini sunt cei care știu că ea mai semnifică tri-
umful ideii de libertate, egalitate și fraternitate.
Se consideră, de asemenea, că atacul împotriva acestui 
bastion s-a produs cu intenţia de a dărâma un simbol 
al Vechiului Regim.

În realitate, deplasarea mulţimii pariziene către fortă-
reaţa Bastilia, în condiţiile tensiunilor din iulie 1789, 
s-a datorat faptului că acolo se găseau 250 de butoaie 
cu praf de pușcă necesare pentru înarmarea revoluţi-
onarilor. În atacul împotriva Bastiliei au murit 83 de 
revoluţionari, trei gardieni, iar guvernatorului acestei 
fortăreţe i s-a tăiat capul, care s-a purtat ulterior în 
batjocură pe străzile Parisului. Două zile mai târziu, 
începea dărâmarea Bastiliei, care avea să se încheie 
până la sfârșitul anului.

Ce semnifică oficial ziua de 14 iulie, 
ziua oficială a Franţei?

Ziua de 14 iulie este sărbătorită pentru prima dată 
de către francezi nu în 1789, când a căzut temuta 

închisoare Bastilia, ci un an mai târziu, în 1790, sub 
numele de „Sărbătoarea Federaţiei”. Este prima ani-
versare a acestei zile, care va deveni, abia după aproa-

pe un secol, Ziua Naţională a Franţei. În 1879, ziua de 
14 iulie a fost sărbătorită semioficial, dar, un an mai 
târziu, Benjamin Raspail a propus un proiect de lege 
prin care Republica Franceză adoptă ca sărbătoare na-
ţională ziua de 14 iulie.
„Reprezentanţii poporului francez, constituiţi în Adu-
nare Naţională, considerând că ignorarea, nesocotirea 

sau dispreţuirea drepturilor omului sunt 
singurele cauze ale nefericirii publice și ale 
corupţiei guvernelor au hotărât să prezinte 
într-o Declaraţie Solemnă drepturile na-
turale, membrilor societăţii, să le reamin-
tească fără încetare drepturile și îndatori-
rile lor”. 
Aceste cuvinte nu au fost rostite pe 14 
iunie 1789, dar au fost ecourile asaltului 
Bastiliei din prima zi a Revoluţiei Fran-
ceze, sărbătorită ca zi naţională a Franţei 
din anul 1880. Citatul este din Declaraţia 
Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului, 
adoptată de Adunarea Naţională Franceză 
în august 1789. Este documentul care pro-
clama chiar din primul articol: „Oamenii 
se nasc și rămân liberi”.

Şi totuşi…ce Bastilie a căzut?

Când a izbucnit Revoluţia Franceză, închisoarea 
Bastilia fusese de ceva timp dezafectată, aici fiind 

închiși câţiva polemiști sau tineri snobi insolenţi. În 
Bastilia nu se aflau decât șapte persoane de origine 
nobilă, printre care un idiot și patru escroci… La pu-
ţin timp după aceea, numărul închisorilor s-a mărit 
de patru ori. Apoi sute de mii de persoane au cunos-
cut rigiditatea terorii instituite de revoluţia franceză.  

Cine s-a gândit să transforme elibera-
rea a patru escroci în sărbătoare

naţională?

Transformarea Bastiliei în simbolul luptei împotriva 
tiraniei a fost o construcţie tardivă. Primul care s-a 
gândit să comemoreze ziua de 14 iulie 1789 a fost un 
personaj, din fericire, dat uitării, un anume Fleury-Le-
scot. În afara funcţiei sale de primar al Parisului, aces-
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ta era și un furnizor al ghilotinei, regretând împreună 
cu amicul său Maximilien Robespierre că mașinăria 
doctorului Guillotin nu funcţiona mai des.
Cu siguranţă sângele a curs, iar când sângele curge 
este întotdeauna deplorabil, dar statisticile întocmite 
sub supravegherea strictă a lui La Fayette menţionează 
83 de morţi la faţa locului, în ambele tabere, 19 vădu-
ve și 5 orfani. Din păcate, de la 14 iulie 1789, s-au înre-
gistrat revolte și conflicte sângeroase pentru apărarea 
unor cauze mai mult sau mai puțin importante.

Cine stătea în Bastilia, celebra 
fortăreaţă franceză?

Dacă la Bastilia au fost închiși autorii unor com-
ploturi, trădători, rebeli faţă de autoritatea rega-

lă, în sistemul penal din Vechiul Regim de dinainte 
de 1789, lucru acesta nu ar trebui să mire pe nimeni, 
și totuși surprinde, scăpându-se din vedere că au fost 
– din eroare sau pe bună dreptate – mai multe capete 
tăiate și mai multe arestări de lungă durată între 1789 
și 1804 decât au existat în timpul domniei lui Ludovic 
al XIV-lea (71 ani). „Teroarea”, pe bună dreptate nu-
mită astfel, nu este o impostură, ci o crudă succesiune 
de intrigi ucigașe și de răzbunări personale.

În Bastilia nu se torturau oameni.
Cum s-a creat legenda?

Conform textelor – și nu sunt puţine – dintre cei 
care au poposit în închisoare, foarte puţini se 

plângeau de maltratare fizică… până în momentul în 
care ajungeau pe mâna călăului. Aceste execuţii, care 
au făcut să curgă atâta cerneală după 14 iulie 1789, 
abia dacă se ridică la circa 30 în două secole. Şi doar 
un singur deţinut a fost torturat în închisoare, mareșa-
lul de Biron, în timpul lui Henric al IV-lea. Judecăţile 
de la Bastilia erau rostite în numele regelui, după „bu-
nul său plac”, cu excepţia jurisdicţiei ecleziastice (care 
avea mâna deosebit de grea) și a celei senioriale. Dar 
judecătorii nu erau independenţi, fiind supuși tutelei 
monarhului. În zilele noastre, este justiţia mai inde-
pendentă?

Cum era Bastilia după spusele unor 
prizonieri?

Contrar prejudecăţilor, cei încarceraţi la Bastilia nu 
au fost niciodată îngropaţi de vii. Dacă mobilierul 

celulelor nu purta marca unuia dintre atelierele afla-
te în apropierea cartierului Saint-Antoine, hrana însă, 
după spusele celor care au „ieșit“, a fost întotdeauna 
convenabilă. Cât despre haine, nici vorbă de uniforma 
ocnașilor. 
Pentru a ne edifica, este suficient să citim memoriile-
celebrului Latude, care a petrecut ani buni la Bastilia, 
doar pentru că s-a încăpăţânat să refuze toate bucurii-
le libertăţii oferite de guvernator.
Latude povestește că a refuzat o pereche de pantaloni 
scurţi cu căptușeala de mătase, confecţionaţi de un 
croitor renumit, pentru că nu-i convenea croiala.
În altă ocazie, acesta îi scrie guvernatorului să se plân-
gă de conţinutul slab de grăsime al cărnii de pasăre ce 
i se servea. Nimeni nu s-ar fi gândit să-i ia cardinalului 
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de Rohan vesela de argint. Nu toţi erau la fel de bine 
trataţi, dar media rămânea acceptabilă. 
În ceea ce am numi azi „închisoare de cinci stele“, viaţa 
cotidiană își păstra un anumit specific aristocratic.
Deţinuţii nu ”bombăneau”, iar în iulie 1789 când po-
porul a venit sa îi elibereze, deținuții nu prea voiau să 
părăsescă închisoarea datorită condițiilor foarte bune.
Cam ăsta e adevărul despre Bastilia...

Nu numai că pe 14 iulie 1789, ceea ce se aniversea-
ză astăzi, n-a căzut nimic (închisoarea fiind lăsată 

aproape în părăsire, în ea neaflându-se decât vreo 4 va-
gabonzi și 3 oameni), iar celebra Bastilie nu era deloc 
crudă în trecut cum s- a zvonit atâta timp. Atunci, cui 
servesc mistificările?

Bibliografie:

1. http://www.lovendal.ro/wp52/mitul-caderii-bastili-
ei-ce-sarbatoresc-de-fapt-la-14-iulie-francezii/
2. https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/06/21/
bastilia-intre-legenda-si-adevar/
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83derea_Bas-
tiliei
4. http://www.cultura-generala.com/caderea-bastiliei.
html
5. http://www.descopera.ro/istorie/15939939-revolu-
tia-franceza-de-la-caderea-bastiliei-la-napoleon-bo-
naparte

Ciornei Ioan
Clasa a X-a F

10



Cimitirul Diavolului
Poiana rusească unde au loc evenimente inexplicabile

În apropiere de satul Kova din regiunea Krasnoyarsk 
din Rusia, în mijlocul unei păduri, se află o pajiște 

misterioasă, de formă ovală, unde au loc mai multe 
fenomene greu de explicat. Locuitorii din apropiere 
au sculptat pe trunchiul unui copac un chip al Satanei, 
ca să-i avertizeze pe drumeţi să păstreze distanţa, iar 
locul a fost numit Cimitirul Diavolului.

Păsările sau animalele care intră în această poiană 
mor, dar în mod ciudat cadavrele lor nu se des-

compun. Vegetaţia nu prea crește în zonă, iar anima-
lele evită să se apropie.
Puţinii oameni care au avut curajul să vină aici ca să 
cerceteze fenomenul s-au plâns de dureri de cap, grea-
ţă și stări inexplicabile de anxietate, iar echipamentele 
de cercetare li s-au defectat brusc.

Din păcate, mulţi exploratori care au vrut să ajungă 
aici au dispărut în imensa taiga rusească. În total 

75 de persoane, între anii 1980-1990, inclusiv trei gru-
puri organizate, nu s-au mai întors niciodată.
Unul din cele mai cunoscute cazuri este cel al unui 
grup de turiști din orașul Nabarezhnye Chelny, care a 
plecat să caute Cimitirul Diavolului, dar nu a mai fost 
văzut niciodată.
În anul 1991 o expediţie a unor ufologi din Vladivos-
tok a avut parţial succes. Alexander Renpel, unul din-
tre participanţi, spune că în drum spre pe acea pajiște 
au început să se întâmple lucruri nefirești.

Acul busolei mele s-a blocat şi indica numai nordul. 
Spre seară, oamenii au început să simtă furnicături în 
corp, aveau dureri de cap şi de dinţi. Toţi eram foarte 
anxioşi. Când am ajuns la pajişte, echipamentul nostru 
radio s-a stricat şi am decis să ne întoarcem, povestește 
Renpel.

Alte două expediţii au fost 
organizate după anul 

2000 de grupul de cercetare 
Phenomenon. Din păcate, și 
ei s-au întors după ce echipa-
mentul li s-a stricat, în apropi-
erea pajiștei.
Liderul uneia dintre expedi-
ţii, Nikita Tomin, spune că în 
drum spre Cimitirul Diavolu-
lui au dat peste o moară de apă 
părăsită, pe jumătate prăbuși-
tă.
 
Analizând resturile clădirii, 
exploratorii au înţeles că în 

urmă cu 30-50 de ani cineva a încercat probabil să re-
pare această moară. În mod ciudat, moara fusese con-
struită în mijlocul pădurii, iar cel mai apropiat sat era 
la o depărtare de 5-6 kilometri.

Ce se întâmplă în Cimitirul Diavolului?

Tomin crede că anomaliile din Cimitirul Diavo-
lului au legătură cu prăbușirea meteoritului de la 

Tunguska, în anul 1908. 
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Regiunea de pădure care a fost distrusă atunci se 
află destul de aproape de traseul pe care îl urmau 

păstorii cu cirezile lor. Ciobanii au dat peste regiuni 
foarte întinse din taiga, care au fost arse de explozia 
care a urmat impactului. Copacii fuseseră carbonizaţi 
și culcaţi la pământ pe o suprafaţă de peste 2.000 de 
kilometri pătraţi.
După acest eveniment, păstorii cu schimbat traseul 
vitelor, acesta fiind deviat cu 3 km, dar unele animale 
au continuat să urmeze cărările cunoscute, ajungând 
probabil în poiană, unde au murit. De aceea, în final, 
sătenii din Kostino, Chemba and Karamyshevo au de-
cis să se mute.

În anii 1920, un expert în creșterea vitelor, pe nume 
Semchenko, a vrut să cerceteze poiana, despre care 

se spune că are o gaură chiar în centru. El a aruncat în 
gaură o funie cu o greutate în capăt, dar după zeci de 
metri aceasta nu atinsese încă fundul.
Totodată, Semchenko a observat că doar în apropierea 
acestei găuri erau cadavre de păsări, iar carnea lor era 
de culoare purpurie. 
Tuguska, unde a avut loc explozia din anul 1908, se 
află relativ în apropiere de Cimitirul Diavolului, tot în 
regiunea Krasnoyarsk.

Mai există însă o teorie, potrivit căreia sub 
această pajişte ar arde mocnit un foc subte-

ran alimentat de zăcămintele de cărbuni.

Cel care a lansat ipoteza, în anii 1980, este Victor 
Zhuravlev, profesor de matematică și fizică la 

Academia de Ştiinţe.
Poiana se află deasupra unui zacământ de cărbune, iar 
un foc subteran care ar arde aici ar consuma oxigen și 

ar elibera monoxid de carbon, un gaz incolor și ino-
dor.
Astfel se pot explica moartea animalelor și senzaţiile 
de rău resimţite de oamenii care au ajuns aici. Practic, 
gazul ar ieși din pământ ca o coloană invizibilă, răs-
pândindu-se doar într-o zonă limitată.
Otrăvirea cu monoxid de carbon poate explica și cu-
loarea roșiatică a cărnii animalelor moarte de aici. 
Ajuns în organism, gazul se combină cu hemoglobina 
din sânge, cu proteinele din mușchi dă ţesutului cu-
loarea roșiatică.
De aceea, persoanele care au murit în urma inhalării 
de monoxid de carbon au obrajii roșii, ca și când ar fi 
îmbujoraţi.
În cazul unei intoxicaţii ușoare, oamenii suferă de du-
reri de cap, dureri musculare, leșin, depresie, teamă 
sau anxietate. În cazuri grave însă, gazul otrăvitor este 
fatal.
Din păcate, această teorie nu poate explica relatările 
privind stricarea echipamentelor sau dereglarea buso-
lei.
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Ce este fenomenul Tunguska?

Pe 30 iunie 1908, deasupra râului Podkamennaya 
Tunguska a avut loc o explozie extrem de puternică. 

Experţii cred că o cometă sau un asteroid a explodat în 
atmosferă, la o altitudine de 5-10 km, astfel explicân-
du-se lipsa unui crater de impact.
A fost cel mai puternic eveniment de acest fel din is-
toria recentă a planetei, dimensiunea obiectului fiind 
cuprinsă probabil între 60 de metri în diametru și 190 
metri, cred specialiștii.
Până acum au fost publicate peste o mie de lucrări ști-
inţifice pe această temă, în special ale unor cercetători 
ruși.
Ei estimează că energia eliberată în urma exploziei a 
fost de aproximativ 10-15 megatone de TNT.
Explozia a distrus peste 80 de milioane de copaci, pe 
o suprafaţă de peste 2.000 km pătraţi din taigaua ru-
sească, iar unda de șoc resimţită a fost similară unui 
cutremur de 5 grade pe scara Richter.
Din fericire, incidentul a avut loc într-o regiune nepo-
pulată, astfel că nu au fost înregistrate victime. Dacă 
explozia s-ar fi declanșat deasupra unui oraș mare, în-
treaga localitate ar fi fost complet distrusă.

Bibliografie:

1. http://www.descopera.ro/stiinta/13698589-cimiti-
rul-diavolului-poiana-unde-au-loc-evenimente-inex-
plicabile
2. http://www.nasul.tv/cimitirul-diavolului-lo-
cul-de-pe-pamant-in-care-totul-ia-foc-din-se-
nin-iar-cadavrele-nu-putrezesc/
3. http://www.efemeride.ro/cimitirul-diavolului-lo-
cul-unde-se-petrec-lucruri-inexplicabile

Avăcăriței Sebastian
Clasa a X-a F

13



Zecharia Sitchin  a 
fost un scriitor 
american. El a afir-

mat că ar fi tradus o par-
te din tăblițele sumeriene 
care promovează o expli-
cație a originii omului ce 
implică venirea unor că-
lători din spațiu numiți 
Annunaki. Aceștia ar fi 
colonizat pământul și ar fi 
creat omul, explicând ceea 
ce știința numea „veriga lipsă”. Sitchin atribuie rasei 
Anunnaki crearea culturii sumeriene antice precum 
și a celorlalte popoare. Pretinde că acești Annunaki 
ar fi o rasă de extratereștrii de pe o planetă ipotetică, 
dincolo de planeta Neptun, numită Nibiru, pe care o 
consideră a fi situată pe o orbită alungită, rotația ei fi-
ind de aproximativ 3600 de ani. El afirmă că mitologia 
sumeriană reflectă acest punct de vedere, precum și 
originile noastre ca specie. Creatorul “mitului Nibiru” 
a reușit să creeze cea mai mare panică apocaliptică în 
rândul omenirii din ultimul deceniu. Cartea de căpă-
tâi a lui Sitchin, “Cea de a douăsprezecea planetă” con-
ţine “dovezi clare” conform cărora întreaga umanitate 
a fost creată de un grup de extratereștrii (Anunnaki) 
ce au vizitat planeta între 450.000 și 13.000 î.Hr. Ex-

tratereștrii i-au 
creat pe oameni 
prin combina-
rea propriului 
lor ADN cu cel 
al proto-oame-
nilor care se gă-
seau pe planetă. 
Oamenii rezul-
taţi prin această 

inginerie genetică ar fi fost folosiţi pentru exploatarea 
minelor de metale de pe Pământ, de care aveau nevoie 
acești Anunnaki.
Să luăm de exemplu celebrul “sigiliu Berlin”, inscrip-
ţia sumeriană în piatră, pe care Sitchin își bazează în-
treaga teorie Annunaki. O parte din acest sigiliu (vezi 
poza) ar reprezenta sistemul nostru solar, conform 
lui Sitchin, reprezentare a sumerienilor, care ar fi pri-
mit aceste informaţii de la extratereștrii Anunnaki. O 
primă observaţie: e ciudat că aceste planete, în loc să 
fie reprezentate în distanţe crescătoare faţă de Soare, 
ele sunt aranjate circular în jurul astrului nostru so-
lar, de la Mercur la Pluto, în ordinea inversă acelor de 
ceasornic.
Să vedem cum interpretează Sitchin această figură:
Mica planetă Mercur este urmată de un Venus mai 
mare. Pământul are aceeaşi mărime ca şi Venus, fiind 
acompaniat de 
Lună. Apoi, Marte 
este arătat corect 
ca fiind mai mic 
decât Pământul, 
dar mai mare de-
cât Luna sau Mer-
cur. Vechea repre-
zentare ne arată o 
planetă necunos-
cută nouă, consi-
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derabil mai mare decât Pământul, dar mai mică decât 
Jupiter şi Saturn.

O descoperire secretă a marelui mate-
matician Euler?

Pe bancnota de 10 franci elveţieni apare planeta 
Nibiru. Despre Euler, putem spune că, în afara 

faptului că a fost un genial matematician, a avut con-
tribuţii importante și în astronomie, el calculând cu 
mare acurateţe orbitele cometelor și a altor corpuri 
cerești.

Nibiru chiar este o planetă pentru 
civilizaţia sumeriană?

Precum se știe, toată teoria lui Zecharia Sitchin 
pornește de la legendele civilizaţiei sumeriene, 

străveche civilizaţie din Orientul Mijlociu. Într-ade-
văr, în limba sumeriană există cuvântul “nibiru”, dar 
el înseamnă nimic altceva decât “punct de încrucişa-
re”. Deci, el reprezintă de fapt o “localizare abstractă” 
și nu o entitate.
Iată câteva exemple în care apare cuvântul “nibiru” și 
cum pot fi ele traduse:

• Din epopeea Gligamesh: “În faţă se află punctul 
de încrucişare (nibiru), iar mai strâmt e drumul ce 
duce la el”. Se observă astfel că “nibiru” reprezin-
tă o locaţie, un punct de încrucișare, un punct de 
întâlnire.

• În textul următor, e vorba despre un barcagiu 
care are ca slujbă să treacă oamenii dincolo de 
râu: “shiqil kaspum sha ne-bi-ri-tim”. Se traduce 
“banii plătiţi pentru trecere”. Observaţi verbul 
“nebiri” ce înseamnă “a trece ceva”.

• Un alt exemplu, ar fi acela în care se face referire 
la armatele aramaice: “A-ra-mu nakirma bab ni-
bi-ri sha GN itsbat”. Care s-ar traduce “Aramaii 
era sfidătorişi au luat poziţie la intrarea (punctul 
de intersecţie) vadului”.

• Nibiru este asociat cu o planetă (de obicei cu 

Jupiter, și o dată cu Mercur), dar niciodată nu s-a 
făcut referire, în vreun text sumerian, ca fiind o 
planetă situată dincolo de Pluto și care ar traver-
sa sistemul solar o dată la 3.600 de ani.

• Sumerienii știau existenţa a cinci planete (Mer-
cur, Venus, Pământ, Marte și Jupiter), în afara 
Soarelui și a Lunii (ce erau și ele văzute ca fiind 
planete).

• Nibiru este văzut în fiecare an, ceea ce demolează 
teoria lui Sitchin precum că e o planetă ce traver-
sează sistemul solar o dată la 3.600 de ani.

Dar, unde sunt Annuaki?

Cât privește Annunaki, originea lor este și mai ob-
scură. Deși Sitchin crede că ei sunt extratereștrii 

care ar trăi pe planeta Nibiru, totuși, spre dezamăgirea 
fanilor care cred în Annunaki, nu există nici măcar o 
linie în textele sumeriene care ar afirma că Annunaki 
ar fi locuitorii lui Nibiru. Pentru că acești Annunaki 
chiar nu există decât în fantezia unor oameni ca Sit-
chin. Dar oare câţi îl mai cred?
Adepţii teoriei Nibiru susţin că această planetă ar avea 
o orbită de 3.600 de ani, ceea ce înseamnă că, dacă 
Nibiru s-ar fi manifestat și în trecut, gravitaţia sa ar fi 
dat peste cap planetele interioare: Pământul, Venus, 
Marte, și, probabil că ar fi distrus complet și Luna. În 
schimb, în interiorul sistemul solar se observă orbite 
stabile, ceea ce înseamnă că nicio planetă străină și 
niciun alt obiect masiv nu a traversat sistemul solar în 
cel puţin un milion de ani.
Morrison consideră că Nibiru nu poate fi o stea piti-
că brună (invizibilă ochiului uman) întrucât efectele 
sale asupra orbitei Pământului ar fi fost și mai devas-
tatoare faţă de efectele unei planete străine și, dacă ar 
existat, ar fi fost descoperită de decenii întregi de as-
tronomi. Totuși, la finalul acestui videoclip, domnul 
de la NASA face o afirmaţie cu care nu pot să fiu deloc 
de acord: “Planeta X nu e reală.”

Bibliografie: http://www.efemeride.ro
Grigoraș Marina, clasa a IX-a E
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HY-BRASIL: LEGENDA 
INSULEI FANTOMĂ

Dacă ar fi să alegem tărâmurile misterioase ca 
subiect de conversaţie, Atlantida ar fi, imediat, 

principalul punct de interes. Însă mai există o insulă, 
mai puţin cunoscută, dar a cărei legendă este poate 
chiar mai interesantă decât cea a legendarei Atlantida: 
Hy-Brasil.

Presupus leagăn al unei civilizaţii antice mult supe-
rioare celor cunoscute până în prezent, Hy-Brasil, 

sau Insula Fantomă, apare în toate hărţile navale reali-
zate până în jurul anului 1776. Urmează o perioadă în 
care interesul pentru misteriosul tărâm scade, apoi, în 
1980, incidentul Rendlesham este cel care readuce în 
prin plan povestea insulei Hy-Brasil.

Hy-Brasil, Insula Fantomă

Presupus localizată la 320 de kilometri la vest de 
ţărmurile Irlandei, în nordul Oceanului Atlantic, 

Hy-Brasil este unul dintre acele ţinuturi legendare de-
spre care poţi auzi în vechile poveşti marinăreşti. In-
sula Fantomă este reprezentată, de obicei, de un cerc 
mic străbătut prin centru de ceea ce pare să fie un ca-
nal sau un râu de mari dimensiuni. Chiar şi celebrul 
Piri Reis a inclus insula în harta sa din 1513 în care era 

reprezentată Europa şi zona Mediteraneană.
Poveşti despre insulă au tot circulat prin Europa. 
Timp de secole, europenii au crezut că Hy-Brasil este 
fie pământ sacru, fie biblica Grădină a Edenului, fie un 
loc în care trăiesc sfinţii sau chiar tărâmul unei civili-
zaţii antice extrem de avansate.

În mitologia irlandeză se spune că Insula Fantomă este 
permanent învăluită în ceaţă, cu excepţia unei singure 
zile la fiecare şapte ani. Dar chiar şi atunci, muritorilor 
de rând nu le este permis să pună piciorul pe insulă.
Denumirea de “Hy-Brasil” a fost conferită insulei în 
Evul Mediu şi este derivată din termenul “brazil” care 
făcea referire la o vopsea de culoare roşie, extrem de 
rară. Legendele spun că acel tip de vopsea nu se pu-
tea găsi decât pe insulă şi doar câţiva negustori ştiau 
“drumul” către ţinutul misterios. Cei care cunoşteau 
secretul insulei preferau mai degrabă să moară decât 
să dezvăluie modul în care se putea ajunge acolo.
Primele expediţii în căutarea Insulei 

Fantomă

Prima expediţie documentată care a avut ca scop 
declarat găsirea insulei Hy-Brasil a avut loc în anul 

1480, când exploratorul englez John Jay Jr. a plecat din 
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portul Bristol într-o călătorie în urma căreia spera să 
fie primul european care să pună piciorul pe Insula 
Fantomă. După ce a petrecut două luni pe mare, John 
Jay Jr. s-a întors fără nici o dovadă că insula ar exista 
sau că ar fi existat vreodată. Sau cel puţin asta s-a cre-
zut la acea vreme!

În 1497, diplomatul spaniol Pedro de Ayala a întoc-
mit un raport pentru regele Spaniei în care scria că 
John Cabot (primul european care a vizitat America 
de Nord după vikingi) s-a întâlnit cu mai mulţi oame-
ni (presupuşi marinari) în portul Bristol care, aparent, 
ştiau de existenţa insulei Hy-Brasil. Mai mult decât 
atât, aceştia păreau să cunoască şi poziţia ei exactă. 
Marinarii, ameţiţi de aburii alcolului, i-au povestit lui 
Cabot despre minunăţiile pe care le-au văzut pe in-
sulă.
Din documentul lui Pedro de Ayala rezultă că expe-
diţia lui John Jay Jr. nu ar fi fost un eşec, aşa cum s-a 
crezut iniţial, ci că exploratorul ar fi descoperit totuşi 
misterioasa insulă. Însă dacă aşa stau lucrurile, de ce 
ar fi minţit John Jay Jr. în legătură cu rezultatul expe-
diţiei sale? 
O altă apariţie a insulei a avut loc în 1674, când căpi-
tanul scoţian John Nisbet a afirmat că în timpul unei 
călătorii către Franţa, ar fi trecut pe lângă Insula Fan-
tomă. Mai mult, acesta ar fi trimis câţiva membri ai 
echipajului pe insulă unde aceştia au petrecut o zi în-
treagă explorând. Acolo, marinarii s-ar fi întâlnit cu 
un bătrân care le-a oferit aur şi argint. 
Nisbet a mai notat că insula ar fi populată de iepu-
ri negri uriaşi şi de un personaj misterios care ar lo-
cui singur într-un imens castel de piatră. Pe oricât de 
hilare ar părea relatările lui Nisbet, în mod straniu, o 
nouă expediţie condusă de această dată de căpitanul 
Alexander Johnson pare să confirme descrierile lui 
Nisbet. Johnson, care a declarat că a găsit Hy-Brasil la 
aproximativ 200 
de mile marine de 
coastele Irlandei, 
a oferit o descri-
ere a locurilor 
aproape identică. 
Asta deşi cei doi 
căpitani nu s-au 
întâlnit şi nu au 
vorbit niciodată.

Hy-Brasil dispare în mod misterios

În anii care au urmat expediţiei conduse de Alex-
ander Johnson, Hy-Brasil pare să dispară complet 

din relatările marinarilor. Deşi au existat mai multe 
încercări de a găsi insula, această pare să fi dispărut 
complet, de parcă ar fi fost înghiţită de ocean.
Cu timpul, cartografii au încetat să mai “deseneze” 
Hy-Brasil pe hartă iar în anul 1865 Insula Fantomă 
mai apărea pe o singură hartă englezească unde era 
notată că “Brazil Rock.”
Cum este posibil că un loc care promitea comori 
inimaginabile să fie dat uitării atât de repede? Cum 
este posibil că legenda insulei să dispară atât de rapid 
din relatările marinăreşti?
În anul 1872, Robert O’Flaherty şi scriitorul T. J. We-
stropp au declarat că au văzut misterioasa insulă. 
Westropp a spus chiar că, după ce a vizitat de trei ori 
insula, şi-a adus şi familia pentru a o vedea şi ei cu 
proprii lor ochi. Însă aceştia nu au mai apucat să o 
viziteze deoarece atât Westropp, cât şi membrii fam-
iliei sale au văzut cum Hy-Brasil apare din ceaţă, iar 
mai apoi cum dispare fără urmă.

Incidentul Rendlesham

În decembrie 1980, pădurea Rendlesham din Suf-
folk, Anglia, a fost locul unor întâmplări mai mult 

decât ciudate. În data de 26 decembrie, în jurul orei 
3:00 dimineaţa, o serie de lumini pe cer au atras 
atenţia soldaţilor americani din baza militară RAF 
Woodbridge. Urmărind luminile şi ceea ce părea a fi 
o navă neidentificată, câţiva soldaţi s-au aventurat în 
pădurea Rendlesham. Aici, conform spuselor lor, au 
găsit ceea ce părea a fi o sferă ce emana o lumină foar-
te puternică.
Unul dintre soldaţi, Jim Penniston a venit în contact 

cu câteva frag-
mente metalice 
pe care le-a găsit 
pe pământ, la 
câţiva metri dis-
tanţă de nava nei-
dentificată. Con-
form declaraţiilor 
acestuia, în mo-
mentul în care a 
atins fragmentele, 
o serie de numere 
şi coduri bina-
re i s-au arătat în 

minte. Penniston a notat înşiruirea de 1 şi 0 într-un 
carnet (pe nu mai puţin de 16 pagini), însă codul a 
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rămas un mister timp de aproape 30 ani până când 
expertul în coduri binare Joe Luciano a reuşit să-i de-
scifreze mesajul.

Aşa cum se poate observa în imaginea de mai sus, 
codul binar conţine o înşiruire de coordonate,   

care introduse într-un computer au condus către mai 
multe monumente importante de pe glob: Marea Pi-
ramidă din Giza (Egipt), Caraccl (Belize), formele de 

la Nazca (Peru), sau Templul lui Apollo (Grecia). De 
asemenea, codul mai conţine şi o serie de coordonate 
(52.0942532 N şi 13.131269 W) care coincid cu cele 
din hărţile maritime vechi şi care indicau locul unde 
s-ar afla Insula Fantomă. Foarte interesante sunt şi 
referirile la “anul de origine 8.100” despre care mai 
mulţi experţi au spus că ar putea reprezenta “anul de 
naştere” al unei civilizaţii încă necunoscute.

A doua Atlantidă

Mulţi experţi consideră Hy-Brasil că fiind “a doua 
Atlantidă” şi asta pe bună dreptate. Similitudi-

nile dintre cele două legende nu pot fi ignorate atât 
de uşor. Ambele tărâmuri par să fi suferit aceeaşi 
soartă tragică, fiind înghiţite de ape. Atât Atlantida 
cât şi Hy-Brasil par să fi găzduit civilizaţii extrem de 
avansate despre care astăzi nu cunoaştem foarte multe 
lucruri. Ambele legende gravitează în jurul ideii de 
“tărâm inaccesibil muritorilor de rând”, dar se face 
referire şi la comori inimaginabile.
Este greu de crezut că sute de marinari s-au înşelat cu 
privire la existenţa Insulei Fantomă. Este şi mai greu 
de crezut că de-a lungul timpului zeci de cartografi au 
făcut exact aceeaşi greşeală. Cu toate acestea, existenţa 
Hy-Brasil rămâne un mare mister. Dovezile mitolog-
ice şi relatările reale sunt greu de ignorat însă acestea 
nu sunt suficiente pentru a răspunde la întrebarea: “a 
existat Hy-Brasil cu adevărat?”
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Insula Paștelui

În mijlocul Pacificului de Sud, la 4.025 de kilometri 
distanţă de coasta de vest a Americii de Sud și la 

4.185 de kilometri de Tahiti, se află cea mai izolată fâ-
șie de pământ locuită de oameni: un triunghi misteri-
os, format din 163 kilometri pătraţi de rocă vulcanică, 
cunoscut sub numele de Insula Paștelui.
     Insula Paștelui este o insulă polineziană din sud-
estul Oceanului Pacific, aflată în cel mai sud-estic 
punct al triunghiului polinezian. Fiind un teritoriu 
special al statului Chile, anexat în 1888, Insula Paștelui 
este faimoasă pentru cele 887 de statui monumentale, 
denumite moai, statui create de către primii locuitori 
ai insulei. Rapa Nui este considerată de către UNES-
CO drept patrimoniu universal, cea mai mare parte a 
insulei fiind declarată Parc Național (Parcul Național 
Rapa Nui)
    Numele i-a fost dat de Jakob Roggeveen, amiralul 
olandez care a zărit-o în duminica de Paște a anului 
1722, însă insula a purtat cel puţin alte două nume. 
Localnicii îi spuneau Rapa Nui – marea Rapa – în 
comparaţie cu insula Rapa, ce se întindea pe o supra-
faţă mai mică. Legenda spune că atunci când primii 
oameni au ajuns pe insulă, regele acestora i-a dat nu-
mele Te-Pito-o-te-Henua, adică „buricul Pământului”.

Rapa Nui are o lungime de 24,6 kilometri și o lă-
țime maximă de 12,3 kilometri, iar forma sa este 

asemănătoare unui triunghi. Suprafața insulei este de 
163,6  km² și o altitudine maximă de 507 metri. În 
interiorul insulei se găsesc trei Rano (lacuri vulcanice 
cu apă dulce): Rano Kau în extremitatea sud vestică, 
Rano Raraku în est și Rano Aroi în vecinătatea vârfu-

lui Terevaka (507,41 metri), dar nu există nici un curs 
de apă permanent.

Descoperirea insulei şi a statuilor 
moai

Expediţia olandeză din 1722 a petrecut doar o zi pe 
Rapa Nui, însă navigatorii din Ţările de Jos au în-

tocmit o descriere detaliată a insulei și a localnicilor 
pașnici și prietenoși. Relatările lui Roggeveen menţi-
onau o insulă aproape lipsită de copaci, pe care trăiau 
aproximativ 3.000 de persoane ce vorbeau o limbă ne-
cunoscută.
   Cea mai interesantă descoperire a exploratorilor 
olandezi a devenit celebră în întreaga lume: statuile 
gigantice, din piatră, situate de-a lungul insulei. Su-
tele de statui ce se găseau în aproximativ 50 de situri 
de-a lungul insulei i-au șocat pe exploratorii olandezi, 
care credeau că descoperiseră o populaţie primitivă și 
nu înţelegeau cum ar fi putut aceasta să realizeze mis-
terioasele statui. Locuitorii insulei nu cunoșteau teh-
nologia roţii, nu aveau instrumente din metal și nici 
animale cu care să lucreze pământul.
      Imposibilitatea de a înţelege cum o populaţie aparent 
primitivă a reușit să realizeze niște sculpturi gigantice 
a făcut ca misterul Insulei Paștelului să ajungă celebru 
în lumea întreagă. Relatările olandezilor aveau să facă 
înconjurul lumii, iar legenda a crescut de-a lungul 
anilor. Aveau să treacă 50 de ani până la sosirea altor 
străini pe ţărmul micuţei insule triunghiulare. Astăzi, 
la aproape trei secole de la descoperirea Insulei Paște-
lui de către exploratorii occidentali, oamenii de știinţă 
au reușit să ofere răspunsuri la câteva dintre enigmele 
rămase în urma acestei civilizaţii îndepărtate.

Giganticele statui de piatră împrăștiate pe Insula 
Paștelui sunt chiar mai impresionante decât pă-

reau a fi până acum. Capetele acestora se pare că sunt 
atașate de corpuri și mai mari, care sunt îngropate 
adânc în pământ. Corpurile sunt acoperite de scrieri 
antice indescifrabile, numite petroglife.
  Totuși, cercetătorii au descoperit că statuile erau aso-
ciate, în mod cert, cu diverse ceremonii religioase. Van 
Tilburg a spus că „am găsit mari cantităţi de pigment 
roșu, care a fost folosit pentru a picta statuile.” Şi, cel 
mai important, au găsit pe pavajul de sub, o statuie, o 
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piatră sculptată cu un simbol în formă de semilună, 
despre care se crede că reprezintă o canoe sau vaka. 
Se crede că există o conexiune directă între simbolul 
vaka și identitatea artiștilor sau grupului care deţinea 
statuile.
  Cea mai înaltă dintre statui măsoară 9 metri și cântă-
rește 82 de tone. Alta, rămasă neterminată, ar fi măsu-
rat 21 de metri și ar fi cântărit 270 de tone.

Aproape toate statuile moai (95%) au fost sculptate 
în roci din cenușă vulcanică solidificată sau în tuf 

provenit dintr-un singur loc, din craterul vulcanului 
Rano Raraku, acum stins. Nativii care le-au sculptat 
au utilizat doar dălți din piatră făurite din bazalt, din-
tre care unele se mai găsesc abandonate în cariera de 
piatră. Dălțile din piatră erau ascuțite prin cioplire. 
Pietrele vulcanice din care erau sculptate statuile erau 
mai întâi umezite iar apoi, în timpul procesului de 
sculptare erau udate periodic. Lucrul la statui era fă-
cut în echipe numeroase, simultan la mai multe statui. 
O singură echipă compusă din cinci sau șase oameni 
ar fi avut nevoie de un an pentru sculptarea unui sin-
gur moai. Fiecare statuie reprezenta liderul decedat al 
unui neam sau familie extinsă.
     Doar un sfert dintre aceste statui au fost instalate 
la locurile lor în vreme ce aproape jumătate dintre ele 
zac în cariera de la Rano Raraku. Restul de aproxima-
tiv un sfert se află risipite prin toată insula, probabil 
abandonate în drumul lor spre locul de amplasament. 
Cel mai mare moai urcat pe platforma sa este „Paro” 
și cântărește 82 de tone și are 9,8 metri înălțime. Mai 
există câteva statui similare ca dimensiuni și greutate 
pe coastele sudice și nordice ale insulei. Încă nu este 

cunoscut cum au fost deplasate statuile. Unii au suge-
rat că transportul acestora a necesitat un miro man-
ga erua, adică un fel de sanie în formă de Y, trasă cu 
ajutorul unor funii făcute din scoarța dură a arborelui 
hau-hau (triumfetta semitriloba) care erau legate în 
jurul gâtului statuii. Pentru deplasarea în acest mod 
erau necesari între 180 și 250 de oameni, în funcție 
de mărimea statuii. 50 dintre statui au fost reînălțate 
în epoca modernă. Primul moai care a fost reînălțat 
a fost Ahu Ature Huke, la plaja Anakena în 1958, în 
timpul expediției lui Thor Heyerdahl. Pentru aceasta 
s-au folosit metode tradiționale.

Ce reprezentau statuile Moai?

Unii au susţinut că statuile ar fi reprezentările ar-
tistice ale unor zei, alţii au lansat teorii fantastice, 

conform cărora acestea au fost inspirate de extrate-
reștri. Indiciile ce aveau să permită dezlegarea acestui 
mister au provenit din limba vorbită pe Rapa Nui.
Pe lângă „moai”, localnicii obișnuiau să se refere la 
statuile de pe insulă prin sintagma „arena ora ata 
atepuna”, însemnând „faţa vie a strămoșilor noștri”. 
Studiind fragmentele de coral descoperite pe insulă, 
cercetătorii și-au dat seama că acestea se potrivesc 
perfect în scobiturile concave situate în dreptul orbite-
lor statuilor. Astfel, oamenii de știinţă și-au dat seama 
că statuile fuseseră dotate cu ochi din coral, ceea ce 
le făcea să pară aproape vii, justificând denumirea de 
„faţa vie a strămoșilor noștri”.
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În prezent, tot mai mulţi turişti sosesc pentru a ad-
mira acest loc unic de pe Terra. Rapa Nui este astăzi 

un parc natural naţional, fiind inclus în Patrimoniul 
Mondial al UNESCO.
Printre atracţiile de astăzi ale insulei se numără miste-
rioasele statui moai, numeroasele peşteri şi apele cris-
taline căutate de pasionaţii de scuba diving. Locuitorii 
de astăzi ai Insulei Paştelui sunt mândri de istoria şi 
cultura lor, organizând în fiecare an, în luna februarie, 
festivalul Tapati Rapa Nui. În cadrul acestuia local-
nicii îşi arată talentele de artizani, gătind, sculptând şi 
pictându-se pe corp în stil tradiţional polinezian.
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Cele mai uimitoare opere de arhitectură, sculptură 
și pictură din întreaga Indie se află la Hyderabad, 

în grotele sculptate de la Ellora și Ajanta. La Ellora se 
află Kailasa, un templu monolitic imens, în care sunt 
sculptate figuri de zei, oameni și animale, de proporții 
uimitoare, demne de un Michelangelo.

Templul din Kailasa este un templu indian, constru-
it într-o singură stâncă. Este monumentul central al 
unui complex de 34 de temple de la peștera Ellora din 
India. Peștera din Ellora se află în statul indian Ma-
harashtra.
Doisprezece temple din acest complex arhitectural 
sunt budiste, două sunt jainiste, iar celelalte sunt hin-
duse. În această ultimă categorie se înscrie și măreţul 
Templu Kailasa.
Pe lângă frumusețea sa, templul din Kailasa prezintă 
numeroase semne de întrebare atunci când vine vorba 
despre originea și modalitatea în care a fost construit.
În India, templele din acest complex au putut fi vizi-
tate dintotdeauna, dar pentru restul lumii acest lucru 
a fost posibil doar începând cu anul 1794. Britanicul 
Charles Weir a scris despre aceste miracole arhitectu-
rale dând naștere unui adevărat interes în vizitarea lor.
Realizarea acestui templu, care i-a fost dedicat zeu-
lui hindus Shiva, din Munții Himalaya, a durat foarte 
mult timp; începutul lucrărilor datând din perioada 
conducerii lui Dantidurga, în dinastia Rashtrakut, iar 
finalizarea petrecându-se abia în perioada lui Krishna 
Radha. Edificiul dat se află în interiorul unei curți să-
pate în stâncă, cu lungimea de 58 de metri și lățimea 
de 51 de metri – de două ori mai mare decât Parteno-
nul din Atena.
Constructorii antici nu au folosit schele, ci au dălțuit 

masivul de piatră de sus în jos, se presupune de că-
tre arheologi (o teorie contestată de foarte mulți, care 
pun întrebarea cum au reușit să păstreze proporțiile și 
aliniamentul perfect al templelor). Partea inferioară a  
templului reprezintă un soclu cu înalțimea de 8 metri, 
în centrul căruia se află cateva statui monumentale de 
elefanți și lei, înalte de aproximativ 3 metri.
Siluetele animalelor servesc drept baza pentru partea 
superioară a templului. Exteriorul lui este acoperit    
cu basoreliefuri, sculptate cu multă iscusință în piatră. 
Initial,  templul se numea Rang Mahal, și era acoperit 
cu o tencuială albă, ceea ce îl evidenția între stâncile 
negre.
Aproape toate suprafețele templului sunt împodobi-
te din abundență cu simboluri și figuri din poemele 
sanskrite sacre. Cele mai remarcabile imagini sunt: 
“Ravana incearcă să răstoarne muntele Kailasa”, “Shi-
va biruitorul”, “Răpirea sitei”.
Arheologii informează că peste 500.000 de tone de 
rocă a fost modelată după un tipar bine pus la punct. 
De aici realizăm că nici în ziua de astăzi, cu ajutorul 
tehnologiei moderne, nu se poate construi un templu 
de o asemenea amploare.

Dar ce este atât de special despre
acest templu?

Pentru că nu a fost construit prin adăugarea de blocuri 
de piatră, ci un întreg munte a fost sculptat pentru a 
fi creat. Templul constituie singurul exemplu din în-
treaga lume unde un munte a fost tăiat de sus,  pentru 
a crea o structură. În toate celelalte temple și peșteri, 
chiar și în Ellora, stânca a fost tăiată din față și sculp-
tată de-a lungul său și nu de sus și de-a latul cum este 
cazul templului Kailasa.
Istoricii și arheologii sunt confuzi din cauza cantităţii 
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mari de piatră care a fost eliminată pentru a se reali-
za acest templu fascinant. Se preconizează că au fost 
scobite peste 400.000 de tone de stâncă, ceea ce presu-
pune că durata muncii umane incredibile s-a întins pe 

câteva secole. Perfecţiunea inginerească îţi taie pur și 
simplu răsuflarea.
Deși arheologii fixează data realizării acestui complex 
în secolul VIII, multe voci spun că este greu de crezut 
că oamenii acelor vremuri aveau cunoștințe atât de 
avansate și instrumente tehnice  așa de performante 
încât, cioplind muntele de sus în jos, să obțină o astfel 
de capodoperă, desăvârșită din punct de vedere arhi-
tectural, de o complexitate uluitoare.
Kailasa demonstrează caracteristicile tipice ale stilului 
arhitectural dravidian: porțile, contururile templului 
ce se îngustează în partea de sus a fațadei și decorul 
cu sculpturi miniaturale. În fața lui se află o sală enor-
mă de coloane. Galeria coloanelor este desfașurată 
în partea din fața stâncii și lasă loc unei zone înguste 
de trecere în jurul templului. Partea de sus include o 
mulțime de sculpturi.
Peșterile jainiste sunt situate în apropierea templului 
Kailasa. Ele sunt decorate cu sculpturi, reprezentând 
flori de lotus și leii, sub copaci de mango. Într-una din 
peșteri se găsește sculptura lui Mahavira. Interesant 
este faptul că aceste peșteri, săpate în stâncă, sunt mult 
mai vechi decât templul și nu se știe exact de cine au 
fost construite.

Oamenii de știință susțin că la construcția ansamblu-
lui de temple din Ellora au contribuit 7.000 de mun-
citori, fiind excavați aproximativ 68.000 de metri cubi 
de stâncă, în timpul procesului de constructie.
Credința hindusă spune că templul a fost construit de 
zeii care au coborat din cer, în mașinării zburatoare. 
Ornamentele de pe pereții templului, redate în formă 
de însemne religioase, ce reprezintă Cosmosul, ser-
vesc drept argument pentru această convingere.

Cine l-a construit, când și de ce?

Spre deosebire de alte temple, cel de la Kailasa este 
vizibil din aer. Sare repede în evidență. A fost oare 
proiectat pentru ca aviatorii să-l vadă cumva din aer 
asemeni liniilorde la Nazca din Peru? De sus, templul 
arată semnul unui X uriaș. Care să fie misterul? Era 

un semn pentru aviatorii antici sau pentru altcineva? 
Pentru extratereștri?
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Plutarh spunea că spartanii 
sunt singurii bărbați din lume 

pentru care războiul nu era altce-
va decât o binevenită pauză de la 
antrenamentul dur pe care-l fă-
ceau pentru război. De fapt, spar-
tanii formau singura armată cu 
normă întreagă din Grecia antică 
și reprezentau astfel cu adevărat 
o forță de elită. Instituțiile statu-
lui erau organizate special pentru 
a forma soldați cu o pregătire ex-
celentă, iar spartanii erau criticați 
Plutarh spunea că spartanii sunt 
singurii bărbați din lume pentru care războiul nu era 
altceva decât o binevenită pauză de la antrenamentul 
dur pe care-l făceau pentru război. De fapt, spartanii 
formau singura armată cu normă întreagă din Grecia 
antică și reprezentau astfel cu adevărat o forță de eli-
tă. Instituțiile statului erau organizate special pentru 
a forma soldați cu o pregătire excelentă, iar spartanii 
erau criticați că nu ar fi știut să trăiască în pace după 
ce își vor fi câștigat imperiul. Într-un asemenea me-
diu, câteva surse menționează un grup numit Krypte-
ia, format din tineri aleși special pentru calitățile lor, 
care îndeplinea misiuni atipice în raport cu imaginea 
pe care o avem în general despre războinicii spartani 
și virtuțile lor.

300 Spartani
Secretul succesului militar al spartanilor stătea, în 
mare parte, în disciplina pe care o aveau pe câmpul 
de luptă, aceasta fiind dobândită după un program 

draconic de pregătire. Legenda spune ca spartanii 
Antichității își aruncau nou-născuții care nu erau să-
nătoși si puternici într-o prăpastie din munții Taiget. 
Pregătirea militară începea pentru tânărul spartan de 
la vârsta de cinci ani, când devenea “paidion “(băiat), 
moment în care era luat de acasă și începea să trăiască 
în barăci.

Era înrolat într-o ”haită” și încurajat să intre în între-
ceri cu alte astfel de haite, în diverse sporturi. După ce 
împlinea 12 ani, băiatul devenea “meirakion” (adoles-
cent). Pregătirea sa fizică era accentuată, i se tundea 
părul foarte scurt, umbla desculț, pentru a-și căli pi-
cioarele, i se lua tunica și nu mai purta decât o pelerină 
foarte subțire, pentru a se pregăti să reziste celor mai 
dure condiții climaterice. Adolescentul avea parte de 
o dietă minimală, dar avea voie să și-o suplimenteze 
prin furt, iar dacă era prins, avea să fie aspru pedepsit, 
nu pentru că a furat, ci tocmai pentru că a fost prins. 
Când ajungea la 18 ani, adolescentul devenea “eiren” 
(cetățean adult). În primul an, el avea să servească 
în calitate de instructor pentru ceilalți adolescenți în 
creștere. Vârsta la care un spartan avea voie să locuias-
că acasă, alături de soția sa, nu  este foarte clară, dar se 
știe că nu avea voie să pătrundă în piața publică pen-
tru a conversa cu ceilalți adulți până la vârsta de 30 de 
ani, iar în această perioadă, toți cetățenii spartani erau 
eligibili pentru a fi înrolați în cadrul serviciului secret, 
numit Krypteia. Periodic, supraveghetorii tinerilor îi 
trimiteau în zonele rurale, în direcții diferite pe cei ce 
păreau a fi cei mai inteligenți; aceștia erau echipați cu 
pumnale și rații de bază, dar nimic altceva. Pe timpul 
zilei, ei se împrăștiau în zone izolate, pentru a se as-
cunde și a se odihni. Pe timp de noapte, ei ajungeau 
în apropierea drumurilor, unde ucideau orice hilot pe 
care-l prindeau. Frecvent, ei mai ajungeau și pe câm-
puri, unde îi ucideau pe hiloții care ieșeau în evidență 
pentru forța lor fizică.

Regii timpurilor spartane

Leonidas
Leonidas era unul dintre cei doi regi spartani ai mo-
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mentului, fiind unul dintre cei mai aprigi susținători 
ai luptei cu perșii. Acesta va primi reproșuri din par-
tea contemporanilor săi datorită atitudinii belicoase și 
chiar va fi acuzat de falsificarea mesajului primit de la 
Oracolul din Delfi, cel care spusese că „Perșii nu vor 
triumfa atâta vreme cât unul dintre regii spartani va 
fi sacrificat”. Într-o societate care dusese arta războ-
iului aproape de perfecțiune și făcuse din acesta un 
scop major în viața cetății, dorința lui Leonida nu mai 

poate părea atât de absurdă. Toate mărturiile vremii 
ne indică faptul că acesta și-a dorit, într-adevăr, să de-
vină un erou, iar moartea sa pe câmpul de luptă să 
fie biletul către eternitate. În fond, nu acesta era visul 
oricărui spartan?

Xerxes
Impresionanta forță pe care avea să o mobilizeze îm-
păratul persan în vederea iminenței invazii a Greciei 
antice, s-a vrut, probabil, o veritabilă paradă în ochii 
contemporanilor, o mărturie a forței colosale și a pu-
terii Imperiul Persan. Era totodată și o încercare de 
umilire și de intimidare a grecilor mândri și orgolioși, 
care îi făcuseră atâtea probleme. Mai mult ca sigur că 
Xerxes nu și-a imaginat niciodată că poate pierde un 
război în fața unor cetăți a căror armată era insignifi-
antă ca număr în fața imensei sale forțe armate, motiv 
pentru care și-a adus cu el un imens tron de aur pe 
care să asiste la victoria zdrobitoare asupra elenilor.

Final de poveste
În cele din urmă, la Termopile arcașii perșilor au lan-
sat o ploaie de săgeți care i-a răpus pe ultimii greci 
râmași în viață ce încă mai luptau și cu mâinile goale. 

Dar corpul lacedomonian s-a purtat cu noblețe, com-
portându-se ca într-o piesă de teatru. Chiar dacă să-
gețile perșilor blocau lumina soarelui, aceștia spuneau 
că luptă la umbră. Grecii pierduseră o bătălie, însă 
conduși de nepotul regelui căzut, Pausanias, aveau 
să-i învingă pe cei 120000 de perși la Plateea.
Spre deosebire de atenieni, spartanii n-au lăsat nimic 
material în urma lor, iar eroismul glorios de la Ter-
mopile și stilul lor de viață a rămas în memoria perși-
lor Bătălia de la Termopile a fost o înfrângere pentru 
spartani, dar pe termen lung a fost o victorie pentru 
cei care luptă în numele libertății.
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DE LA STUDENTĂ
EMINENTĂ LA PROFESOARĂ

Născută potrivit unor surse în anul 350 î.Hr și potrivit 
altora în 370 î.Hr. Hypatia poate fi socotită una din 
cele mai strălucite minți feminine ale Antichității, fi-
ind prima matematiciană din istorie. Aceasta era și o 
reprezentantă a gândirii neoplatoniste, dar și o astro-
nomă greacă ce a trăit în Egiptul roman, activând ca 
profesoară în orașul Alexandria, unul din cele mai im-
portante centre culturale ale lumii antice.

Destinul Hypatiei ar fi putut urma traseul obișnuit al 
vieții fiecărei femei din acea perioadă a istoriei, dacă 
tatăl ei nu i-ar fi ghidat drumul spre știință. Faptul că 
aceasta era fiica lui Theon, conducătorul Universității 
din Alexandria, astronom și matematician la rândul 
său, nu a contribuit doar la dragostea pentru cunoaș-
tere a Hypatiei ci i-a oferit acesteia și posibilitatea de 
a-și urma studiile superioare în Atena. 
În jurul anului 400 î.Hr. aptitudinile sale intelectuale 
îi oferă șansa de a preda în cadrul Universității din 
Alexandria, un fel de Oxford al Antichității. Cu un 

talent pedagocic înnăscut, Hypatia reușea să-și ”vră-
jească” studenții și să îi angreneze în discuții pe teme 
filozofice. În rândul elevilor ei se aflau atât păgâni cât 
și creștini, ceea ce denotă că diferențele religioase nu 
reprezentau un impediment în răspândirea învățăturii 
pentru tânăra profesoară.

ALEXANDRIA  LUMINA
ANTICHITĂȚII

Cuvântul ”lumină” poate părea exagerat într-un ase-
menea context, dar se poate dovedi că Alexandria își 
merită din plin această denumire.
Fondat în jurul anului 331 î.Hr de, Alexandru cel 
Mare, al cărui nume avea să-l poarte, orașul își atinge 
apogeul în dezvoltarea culturală și cea a infrastructu-
rii, în timpul dinastiei Ptolemeice, când sunt constru-
ite aici, cele mai mari simboluri ale Antichității, Farul 
și Biblioteca. Aceste două construcții pot da supranu-
mele Alexandriei de ”lumina ă a Antichității”. Farul cu 
o înălțime cuprinsă între 115 și 150 de metri, adăpos-
tea un foc uriaș ce veghea de pe insula Pharos drumul 
marinarilor, în timp ce biblioteca prin numărul de 
peste 900.000 de pergamente pe care le deținea trans-
formă orașul într-un centru cultural ce putea rivaliza 
chiar cu Atena. 
Distrugerea bibliotecii a reprezentat un moment de 
cumpănă pentru evoluția științifică a întregii lumi. Au 
apărut numeroase ipoteze cu privire la motivele ce au 
dus la dispariția acesteia, însă cea care ne leagă cel mai 
mult de legenda Hypatiei este varianta conform căreia 
distrugerea pergamentelor a fost provocată de conflic-
tele pentru putere dintre păgâni și creștini.
Filmul ”Agora”, regizat de Alejandro Amenábar, ne-o 
prezintă pe marea filozofă greacă în postura de salva-
toare a celor mai importante lucrări din calea rebeli-

 

Istoria ne-o prezintă pe Hypatia ca fiind un simbol al științei și al libertății 
în gândire. Poate că nu este nici primul și nici ultimul om care moare în 

numele unei idei, dar cel mai important lucru este că Hypatia și-a dat viața 
de dragul științei, într-o lume în care drepturile femeilor erau limitate și în 
care luptele religioase disputau soarta unei întregi societăți. Cu toate aces-
tea, prea puțini oameni cunosc povestea tragică și totodată extraordinară a 
”muzei din Alexandria”.

Raphael - ”Şcoala din Atena”, tablou în care este pictată și Hypatia
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lor  creștini, act ce ne ajută astăzi să estimăm comoara 
care se ascundea între zidurile bibliotecii.

OPERELE UNEI MINȚI
STRĂLUCITE

Printre operele unor celebri filozofi și matematicieni 
au fost distruse și lucrările Hypatiei. Ne putem face 
o idee cu privire la subiectele și importanța operelor 
sale datorită corespondenței cu foștii săi studenți sau 
prin presupunerea că a avut o contribuție semnifica-
tivă în scrierea lucrărilor tatălui său, Theon. Hypatia 
a realizat comentarii asupra cercetărilor lui Diofant, 
tratând subiectul ecuațiilor nedeterminate sau ale lui 
Apollonius, cu privire la secțiunile conice (cercuri, 

elipse, parabole și hiperbole). Din filmul ”Agora” re-
iese că tânăra profesoară lucra la demonstrarea ideii 
că Pământul este rotund și nu plat, așa cum s-a crezut 
multă vreme în Antichitate.
Corespondența cu studentul său Synesius lărgește 
granița pe care ne-o imaginam pentru  cunoștințele 
Hypatiei. Conform acestor scrisori, Synesius i-ar fi 
cerut ajutorul în costruirea unui astrolab, instrument 
folosit pentru determinarea poziției planetelor până 
în secolul XIX.

HYPATIA-UN MARTIR AL
ȘTIINȚEI

Putem spune că cel mai mare păcat al femeii care era 
supranumită ”Muza din Alexandria”, de către cei mai 
mari filozofi ai Antichității, a fost acela că nu a renun-
țat niciodată la dreptul de a gândi liber, fără a ține cont 
de restricțiile impuse de o societate controlată de re-
ligie.
Hypatia a fost prima femeie care a reușit să-și câștige 
respectul într-o perioadă în care bărbații nu contro-
lau doar politica ci și domeniile științei. Deși textele 
moderne o descriu ca fiind de o frumusețe răpitoare, 
charismatica profesoară a Alexandriei nu s-a căsătorit 
nicodată, de teamă că un eventul mariaj i-ar îngrădi 
dreptul de a desfășura cercetări și de a preda. Sunt te-

Farul din Alexandria
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orii care suțin că prefectul din acea vreme al orașului, 
Orestes, ar fi fost îndrăgostit de frumoasa Hypatia, 
dar documentele istorice nu pot dovedi reciprocitatea 
sentimentelor, ducându-ne la o idee mai plauzibilă și 
anume la o simplă amiciție ce lega profesoara de stu-
dentul ei. Firea independentă a ”muzei din Alexan-
dria” a reprezentat un impediment în convertirea sa 
la creștinism. Acest lucru, la care se mai adaugă și în-
fluența sa în plotica orașului prin legătura cu Orestes, 
au atras dușmănia lui Chiril, care în anul 412 d. Hr. 
ajunge patriarh și începe o campanie de demigrare 
a guvernului format majoritar din evrei, prin pune-
rea într-o lumină proastă a Hypatiei. Acesta promo-
va ideea că păgânismul este sinonim cu știința și că 
o femeie care nu respectă reguluile impuse de Biblie, 
nefiind supusă unui bărbat și având având preocupări 
științifice pe deasupra, nu poate fi considerată decât 
o ”vrăjitoare păgână”. Noile mentalități au apărut în 
Alexandria odată cu patriarhul Theophilus, care în 
anul 391 d.Hr. declară păgânismul ilegal și distruge 
toate templele ce slujeau religiilor considerate în afara 
legii. Printre construcțiile distruse se numără Sera-
peumul şi Museionul, care adăposteau o bună parte 
din manuscrisele salvate în urma distrugerii bilbio-
tecii.
În luna martie a anului 415 d.Hr. se presupune că din 
ordinul lui Chiril, Hypatia este acostată pe străzile 
Alexandriei de o mulțime de fanatici creștini din sec-
ta parbolanilor, care o răpesc, o duc într-o biserică, 
unde o supun unor bătăi crunte și unor torturi ini-
maginabile, urmând să o târască prin oraș pentru a o 
arde pe rug.
Nici până astăzi moartea celei mai strălucite minți fe-
minine a Antichității nu a fost pedepsită, Chiril fiind 
considerat sfânt, atât de biserica catolică, cât și de cea 
ortodoxă. Martiriul Hypatiei, a coincis cu începerea 
Evului Mediu, o perioadă de stagnare și decădere a 
progresului științific.
Acestea fiind spuse considerăm că este firesc ca ”Muza 

Alexandriei” să își primească locul meritat în cărțile 

de istorie, în apropierea lui Aristotel, Arhimede, Pla-
ton sau Pitagora.
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George Washington (născut la 22 februarie 1732, 
Westmoreland, Virginia - decedat la 14 decem-

brie 1799, Mount Vernon, Virginia) a fost un general 
și om de stat american, militant și factor activ în obți-
nerea independenței față de Regatul Unit al coloniilor 
din America de Nord, primul președinte al Statelor 
Unite ale Americii.
În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor 
forțelor militare ale coloniilor răsculate împotriva 
Angliei. A avut un rol decisiv în organizarea arma-
tei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga 
(1777) și Yorktown (1781), victoria hotărâtoare pen-
tru obținerea independenței Statelor Unite ale Ame-
ricii. În 1787, Washington a fost președintele Conven-
ției constituționale care a adoptat Constituția Statelor 
Unite ale Americii, cea care este în vigoare și astăzi. 
Ca președinte între 1789 și 1797, Washington a dus 
o politică internă conservatoare, iar pe plan extern a 
fost un adept al izolaționismului. Cu ocazia discur-
sului său de adio, în 1797, recomandă Statelor Unite 
să intervină cât mai puțin posibil în afacerile politice 
ale lumii și, mai ales, să nu se alieze cu nicio națiune 
europeană în cazul unui conflict pe vechiul continent.

George Washington a fost primul copil al lui Au-
gustine Washington și al lui Mary Ball Washing-

ton, a doua sa soție. Şi-a început cariera ca proprietar 
de plantație, cum îi definesc istoricii pe cei ce dețin 

20 sau mai mulți sclavi. În 1748 este invitat să ajute 
la topografierea terenurilor la vest de Blue Ridge, o 
ramură a Munților Appalache. În 1749 este numit la 
primul său post public, topograf al ținutului nou-cre-
at Culpeper County. Prin intermediul fratelui său 
vitreg, Lawrence Washington, devine interesat de 
„Ohio Company”, companie care țintea să exploate-
ze pământul din vestul Americii. Pe 6 ianuarie 1759, 
Washington se căsătorește cu Martha Dandridge Cus-
tis Washington, văduvă. Scrisorile care încă se mai 
păstrează sugerează că s-ar putea să fi fost îndrăgostit 
la vremea aceea de Sally Faifax, soția unui prieten. Cu 
toate acestea, George și Martha au avut o căsnicie re-
ușită și împreună au crescut doi copii din căsătoria ei 
anterioară, John Parke Custis și Martha Parke Custis.
După începerea luptelor cu colonizatorii englezi, în 
aprilie 1775, Washington apare îmbrăcat în uniformă 
militară la al Doilea Congres Continental semnalând 
că el este pregătit de război. Washington avea presti-
giul, experiența militară, carisma și prestanța milita-
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ră, reputația de a fi un patriot, era sprijinit de către 
sudul Americii, în special Virginia. Deși nu a căutat 
explicit să ia comanda și chiar a afirmat că nu este 
la înălțimea unei astfel de însărcinări, nu avea niciun 
competitor serios. Sub conducerea sa, armatele ame-
ricane au reușit să dobândească independența SUA.
Ca urmare a succeselor sale militare, Washington 
este ales primul președinte al Statelor Unite. Colegiul 
electoral l-a ales în unanimitate pe George Washin-
gton președinte în 1789 și apoi în alegerile din 1792, 
Washington rămâne până azi singurul președinte care 
a luat 100% din voturile electorale. George Washing-
ton a depus jurământul ca prim-președinte conform 
Constituției Statelor Unite ale Americii în 30 aprilie 
1789 la Federal Hall în New York.
Pe 12 decembrie 1799, Washington petrece câteva 
ore inspectând ferma sa călare pe cal, în zăpadă, pe 
o ploaie care s-a transformat mai târziu în grindină. 
Întorcându-se la fermă, s-a așezat la masă pentru cină 
fără a-și schimba hainele ude. În dimineața următoa-
re s-a trezit cu o răceală groaznică, febră și o infecție 
la gât, care s-au transformat curând în laringită acută 
și pneumonie. Washington moare pe data de 14 de-
cembrie 1799, seara, în casa sa din Mount Vernon, în 
vârstă de 67 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost „Tis 
well”.
Există, de asemenea, multe lucruri despre viața lui 
George Washington pe care multă lume nu le știe.

Un cuplu neobișnuit

George Washington a fost îndrăgostit mult timp 
de o femeie pe nume Sally Fairfax. Nu, nu era 

soţia lui, dar era soţia cuiva. Soţia lui George William 
Fairfax – vecinul lui Washington și cel mai bun pri-
eten al său! Deși pasiunea sa pentru femeia frumoa-
să probabil că nu s-a stins niciodată, Washington a 
ajuns să se însoare, după criterii mult mai practice, cu 
văduva Martha Custis, ale cărei firme considerabile 
l-au transformat într-un gentleman bogat, așa cum își 
dorise întotdeauna. Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 
1759 și au format un cuplu cât se poate de neobișnuit 
– George, un gigant pentru vremea aceea, avea în jur 
de 1,87 m și se înălţa cu mult deasupra trupeșei sale 
mirese, al cărei cap nu-i ajungea nici măcar până la 
umeri!

Era steril?

Era Tatăl Ţării steril? Se poate. Deși a îmbrăţișat cu 
entuziasm rolul de tată vitreg (Martha avea copii 

dintr-o căsătorie anterioară), el nu a avut copii. Unii 
speculează că boala i-ar fi provocat sterilitate. La 17 
ani, a avut în același timp atât malarie, cât și vărsat 

de vânt, o boală dublă care ar fi putut să-i vină de 
hac. Interesant este faptul că tocmai lipsa unui moș-
tenitor de sânge le-a permis Părinţilor Fondatori să 
insufle biroului de președinte o putere adevărată. De 
vreme ce fondatorii Constituţiei creaseră funcţia de 
conducător cu gândul la Washington, orice temeri pe 
care le-ar fi putut avea cu privire la posibilele iluzii de 
grandoare regească ale primului președinte puteau fi 
date uitării. La urma urmei, ce este un monarh fără 
moștenitor? În ceea ce-l privea, Washington a negat 
în mod repetat că ar fi avut astfel de idei. De altfel, nu 
a făcut un secret din faptul că ceea ce dorea el era doar 
să se întoarcă la Muntele Vernon și să își petreacă anii 
de aur cultivând tutun și bând Madeira în faţa focului.

Cheltuitor!

Conform istoricului William Randal, “primul pre-
şedinte al Statelor Unite avea nevoie de aceas-

tă slujbă.” Războiul de Independenţă îl adusese pe 
Washington într-o situaţie financiară precară și, ac-
ceptând biroul de la acel mai înalt nivel, o responsabi-
litate pe care nu și-a asumat-o cu dragă inimă, își pu-
tea rezolva problemele financiare. În curând a dovedit 
cât de cheltuitor poate fi un conducător. Salariul său 
era de 25. 000 de dolari (cam un milion de dolari din 
ziua de azi), din care incredibilul procent de șapte la 
sută era cheltuit pe alcool. Se lăfăia într-un asemenea 
lux încât avea veșminte din piele de leopard pentru 
cai.

Probleme cu dantura!

Nimeni nu poate pretinde că l-a văzut zâmbind 
vreodată pe George Washington. Nu știm dacă 

avea simţul umorului, dar sigur avea mari probleme 
cu dantura. A 
trebuit să suporte 
mai multe prote-
ze, multe dintre 
ele fiind dureros 
de nepotrivite. 
Nu e de mirare, 
deci, că nu zâmbea niciodată!
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Enigma morţii

Se pare că George Washington, care şi-a petrecut cea 
mai mare parte a vieţii în aer liber, care iubea călăria 
şi arta duelului, se bucura de un fizic remarcabil de 
mare şi de puternic şi reuşise să supravieţuiască în 
două războaie sălbatice, ei bine, se pare că a murit din 
cauza unei răceli. Sau a unei pneumonii. Sau poate 

fusese vorba de o durere în gât? Din relatările contem-
poranilor, nu este clar ce l-a trimis pe Washington pe 
lumea cealaltă, însă ştim că gâtul lui era inflamat şi că 
cei care au încercat să-l vindece…n-au reuşit! Dar au 
încercat. I-au luat sânge de patru ori. N-a mers! L-au 
pus să bea un amestec de melasă, unt şi oţet. Situaţia 
lui s-a agravat! L-au umplut cu laxative, în încercarea 
de a-i purifica organismul. Nu au reuşit decât să-l facă 
pe bietul om să-şi petreacă ultimele ceasuri cu o oală 
de noapte!
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Conform cu istoricul antic Tacitus, Arminius, născut în anul 16 î.Hr., era 
fiul conducătorului cheruscilor - Segimer. În copilărie și adolescență, 

împreună cu fratele său Flavius, a fost ostatic la Roma, perioadă în care a 
căpătat o aleasă educație militară, învățând limba latină și arta războiului 
roman. Începând cu anul 4 d.Hr. devine căpetenia trupelor cherusce au-
xiliare și, pentru faptele sale de arme, obține ulterior cetățenia romană în 
ordinul ecvestru.

lu revolta cheruscilor din anul 1 î.Hr., dar presiunea 
romană s-a exercitat continuu, și când Tiberius i-a 
predat comanda lui Publius Quintilius Varus în anul 
6 d.Hr, avea toate motivele să creadă că misiunea 
principală fusese îndeplinită: triburile germanice 
fuseseră pacificate. Dar se înșela. Triburile german-
ice respectau forța, dar au fost tratate cu slăbiciune și 
prostie. Numirea lui Varus a fost o greșeală teribilă. 
Înainte fusese guvernatorul Siriei și „era obișnuit mai 
mult cu viața relaxată de tabără decât cu vicistudinile 
serviciului real în timp de război”.
Înrudit cu împăratul Augustus, numirea lui fusese mai 
mult o afacere de Curte, pentru că de fapt îi lipsea en-
ergia pentru a guverna triburile germanice. Greșeala 
lui majoră a fost că i-a tratat pe germanici ca și cum ar 
fi fost sclavii Romei și ca și cum ar fi avut o fire la fel 
de pasivă ca sirienii romanizați, mai sofisticați.
El obține de la germanici puțin aur ca plată a taxelor 
și slăbește disciplina legiunilor, neglijând instruirea 
și manevrele. După părerea lui Velleius Paterculus, 
„când a fost pus la comanda armatei de la Rin, el a 
crezut că germanicii erau un popor de bărbați doar 
prin forța membrelor și a vocilor și că ei, care nu pu-
teau fi subjugați cu sabia, vor putea fi făcuți să asculte 

prin lege”.
Efectivele totale ale armatei romane din Germania se 
ridicau la cinci legiuni - două staționate la Mogonti-
acum (Mainz) și trei la Aliso (Haltern). În fața atitu-
dinii aparent pașnice a triburilor, romanii și-au slabit 
vigilența. În loc să fie în alertă permanentă, legiunile 
erau folosite la proiectele de construcții civile, la tăia-
tul copacilor, construcția podurilor și drumurilor, le-
gionarii fiind însoțiți de soțiile si de copiii lor.

LOCUL UNDE IMPERIUL ROMAN S-A OPRIT
PENTRU TOTDEAUNA

La începutul toamnei, Varus pornește cu trei legiuni 
– a XVII-a, a XVIII-a și a XIX-a – și o coloană lungă 
de căruțe cu bagaje și vivandiere. Surprinzător, el este 
însoțit de Arminius și o escortă de cherusci, proba-
bil pentru a risipi orice temeri ale romanilor legate de 
loialitatea sa. Totul a mers bine, până când, în Pădurea 
Teutoburger, Arminius și oamenii săi au dispărut. 
Sosesc apoi știri din capul coloanei că grupuri mici 
de soldați fuseseră atacați. Printre mlaștinile și pote-
cile înșelătoare din pădure, Varus se afla acum într-o 
situație disperată. Şi pentru a o complica și mai mult, 
o furtună ivită din senin transformă toate potecile în 
mocirlă, iar vântul puternic rupe ramurile stejarilor, 
care cad peste ostași. Probabil că întunericul și atmos-
fera sumbră i-au descurajat și mai mult pe romani.
Brusc, cheruscii și aliații lor atacă pe neașteptate cu 
lănci pe aproape întreaga lungime a coloanei romane. 

Contextul
istoric

Între 15 î.Hr și 6 
d.Hr, primul fiu 
vitreg al lui Au-
gustus, Drusus, și 
apoi fratele aces-
tuia, Tiberius, în-
treprind campanii 
victorioase în 
vestul teritoriilor 
locuite de tribu-
rile germane. Au 
existat și insuc-
cese, ca de exemp-
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Pentru că legionarii nu puteau să se desfășoare, lup-
ta se transformă într-un angajament haotic, corp la 
corp, în care romanii nu-și pot folosi tactica superio-
ară. După ce respinge primele valuri germanice, Varus 
își construiește o tabără fortificată și dă foc căruțelor, 
devenite inutile în condițiile de umiditate excesivă. 
Romanii trebuiau să facă față a doua zi atacurilor suc-
cesive ale germanicilor, dar ploaia teribilă face arcu-
rile inutile si îmbibă cu apă scuturile legionarilor care 
devin prea grele pentru a putea fi purtate. Auxiliarii 
romani - mulți dintre ei germanici - dezertează, iar 
Arminius, întrezărind victoria, se apropie pentru a 
începe măcelul. Temându-se să nu fie prinși, Varus 
și ofițerii superiori se sinucid și doar câteva contin-
gente de cavalerie, conduse de Vala Numonis, reușesc 
să-și asigure prin luptă grea drumul spre libertate. 
Două dintre legiuni își pierd vulturii și grosul coloa-
nei romane - probabil 20.000 de soldați, femei și copii 
– este fie măcelărit, fie capturat pentru a fi sacrificat 
zeilor germani în dumbrăvile sacre de stejari. Urmele 
înfiorătoare ale acestor sacrificii - soldați crucificați, 
fierți sau arși de vii în cuști de răchită - au fost găsite 
ulterior de Germanicus, nepotul împăratului Augus-
tus, stârnind oroarea chiar și celor mai duri soldați 
romani mult timp după aceea. Tacitus scrie despre 
membre de cai și oameni, cranii și oase bătute în 
cuie de trunchiurile stejarilor. Teribilul carnagiu din 
Pădurea Teutoburger este amintit și azi în toponimele 
din zonele învecinate: „das Winnefeld” (Câmpul 
Victoriei); „die Knochenbahn” (Aleea Oaselor); „die 
Knockenleke” (Pârâul Oaselor); „der Mordkessel” 
(Depresiunea Măcelului).

CONSECINȚELE BĂTĂLIEI

În Roma, semnele erau rău-pre-
vestitoare. Templul lui Marte este 
lovit de un fulger, iar o statuie a 
Victoriei care se afla în provincia 
Germania cu fața spre teritori-
ul inamic se întoarce spre Italia. 
Când Augustus a aflat despre de-
zastru, a intrat în panică, așteptân-
du-se în orice moment să-i vadă 
pe germanici mărșăluind prin 
Forum. Suetonius nota că, din 
momentul în care i s-a comuni-
cat știrea, Augustus a fost deseori 
auzit spunând: „Quintilius Varus, 
dă-mi înapoi legiunile”. Mai târ-
ziu, mai obișnuiți cu înfrângerile, 

romanii vor adopta o atitudine mai rațională în fața 
unor asemenea dezastre. Dar nu a durat mult până 
când Germanicus s-a întors la Rin pedepsind tribu-
rile germanice. Situația se schimbase însă. Din cauza 
neglijenței și a prostiei lui Quintilius Varus, Roma nu 
și-a putut restabili niciodată prestigiul la nord de Rin, 
care va rămâne frontiera de nord a imperiului, dar 
una nesigură.
Victoria lui Arminius a fost mult timp celebrată de 
școlarii germani ca prima mare victorie a națiunii 
germane. În timp ce Gallia a fost complet romanizată, 
iar Britania parțial, Germania nu a suferit influența 
romană. Dacă Varus nu ar fi fost înfrânt și dacă Au-
gustus nu ar fi renunțat la planul său de a împinge 
granița germană la nord de Elba, Germania care s-ar 
fi creat ar fi fost total diferită. Raidurile anglo-saxone 
în Britania romană nu ar fi avut loc și nici Anglia nu 
ar fi existat. Şi ar fi cedat oare Roma în fața valurilor 
de invadatori germanici în secolele IV și V, dacă aceș-
tia ar fi avut experiența guvernării și civilizației ro-
mane pe o perioadă tot atât de lungă ca și cetățenii 
Galliei? Urmările acestei bătălii sunt numeroase și 
importante, greu de analizat.
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Ce sunt Samuraii?

Samurai este un termen care a fost folosit în Ja-
ponia pentru a desemna indivizi aparținând no-

bilimii militare. Cuvântul samurai este derivat din 
verbul japonez saburau (de unde a derivat și numele 
masculin “Saburo”) însemnînd a servi. Samuraiul 
era literar servitorul unui nobil. Casta samurailor 
a fost desființată după Restaurația Meiji (1868). Sa-
muraiului i s-a atribuit statutul de model suprem și 
mereu actual al desăvârșirii japoneze.
Samuraii erau stăpânii satelor și vasalii direcți ai 
shogunului. Sub comanda lor se aflau luptători care 
înainte de a porni la luptă se parfumau, se machiau 
și își înnegreau dinții, obicei abandonat în anul 1870. 
Ca vasali, samuraii datorau suzeranului lor  fidelita-

te necondiționată și asistență militară imediată, după 
care erau recompensați pentru serviciile prestate. Sa-
muraiul purta două săbii, una lungă (katana) și una 
scurtă (wakizashi). Ei erau cei care-i apărau pe sho-
gun și pe daimyo – nobilul feudal.
Normele cunoscute sub denumirea de codul război-
nicului (Bushido), nu întotdeauna respectat, exaltau 
ideea de onoare, de respect față de cuvântul dat, de 
sacrificiu pentru suzeran și de dispreț față de moarte. 
Esența codului războinicilor rămânea simțul datori-
ei. Codul onoarei și al devotamentului absolut pentru 
seniorul lor sau pentru împărat îi situează pe samurai 
în relație cu cavalerii europeni din Evul Mediu, dar 
cu deosebirea că din codul samurailor lipsea idealul 
religios.

Katana este caracterizată prin proprietățile sale: este cur-
bată, ușoară, cu garda de formă circulară sau pătrată și cu 

mânerul destul de lung pentru a putea fi ținut cu ambele mâini. 
Din punct de vedere istoric, ea a devenit inseparabilă de samu-
raiul din perioada feudală a Japoniei, și a devenit cunoscută 
pentru abilitatea ei de tăiere.

Miyamoto Musashi

Cel mai mare samurai, din secolul al 
XVII-lea pe nume Miyamoto Mu-

sashi spunea că jurământul samuraiului 
înseamnă devotament până la moarte. 
Codul războinicului impunea onoare, 
respect față de cuvântul dat, spirit de 
sacrificiu și dispreț total față de moarte. 
Spre a evita umilința captivității, iar mai 
târziu spre a demonstra credința față 
de stăpân, sau spre a protesta împotriva 
conduitei nedrepte a unui superior di-
rect, a apărut obiceiul numit vulgar hara-
kiri - care înseamnă „a-ți spinteca burta” 
sau, cu un cuvânt mai elegant, derivat 
din chineză, seppuku. Act voluntar în 
situațiile indicate mai sus, acest mod de 
sinucidere devenea obligatoriu când, ca 

o favoare ce li se făcea samurailor, aceștia 
erau condamnați la moarte. Pentru în-
făptuirea sinuciderii se alegea un pumnal 
special, un anume cadru (în unele case 
medievale existau încăperi sau curți in-
terioare anumit destinate) și se stabilea 
prezența martorilor. Unul dintre martori, 
cel mai bun prieten, îi făcea sinucigașu-
lui serviciul de a-l decapita sau de a-i tăia 
carotida, după deschiderea abdomenului. 
Au existat și femei samurai. Aceste femei 
au fost numite “Onna-Bugeisha” si au 
participat la lupte, împreună cu omologii 
lor, bărbații. Chiar și ele practicau ritua-
lul harakiri, dacă erau îndemnate de soţ 
sau de căpetenia locală. Spre deosebire de 
bărbaţi ele își tăiau beregata.

Cine a fost cel mai mare samurai?
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Cum luptau samuraii?

În război, samuraiul, călărind pe 
un cal, încărcat cu harnașamente 

grele și somptuoase, purta o armu-
ră făcută din plăci de fier, coifuri 
de fier bogat decorate, încălțămin-
te din piele de urs, un arc mare, 
tolba cu săgeți, un pumnal și una 
sau două săbii. Nu lipsea niciodată 
din echipamentul unui samurai un 
steag și un evantai de care samura-

iul se servea pentru ca gesturile 
lui să pară cât mai marțiale când 
dădea ordine trupei. Luptătorii 
simpli erau echipați mai ușor, 
desculți sau cu sandale ușoare de 
papură, purtau pantaloni scurți și 
jambiere groase de cânepă și pie-
le, o halebardă lungă, o sabie, unii 
având și arc cu săgeți. Pentru pro-
tecție aveau un scut de lemn mare 
și foarte greu. Un samurai trebuia 
neapărat să știe să cânte la un in-

strument, de obicei flaut. Înainte 
de începerea luptei samuraiul cel 
mai curajos provoca la luptă un 
războinic, de rang cât mai înalt, 
din tabăra adversă. Adeseori, în 
caz de înfrângere aveau loc sinu-
cideri colective, șefii de clan obli-
gând sute de războinici, vasali și 
servitori să-și ia viața.

Ritualul Seppuku

În unele cazuri, spre a fi un exemplu urmașilor, si-
nuciderile erau spectaculoase. Prizonierului de 

rang înalt i se permitea să compună un poem de adio, 
care apoi era trimis ca amintire familiei lui, împreună 
cu capul sau cenușa prizonierului. Ceremonii religi-
oase se oficiau în cinstea celor căzuți în luptă. Fami-
lia samuraiului decedat îi scria numele pe o tăbliță, 
păstrată apoi pe altarul casei. În grădină, sub o piatră 
de mormânt, în locul corpului său, pierdut pe câm-
pul de luptă, familia îngropa o șuviță de păr sau un 
obiect drag ce aparținuse războinicului.Începând din 
secolul al XIV-lea s-a instituit obiceiul ca defunctului 
să i se dea un nume postum. În ajunul înmormântă-
rii familia și prietenii se adunau în casa decedatului, 
pentru priveghi, aducând daruri și flori. Se servea o 
cină frugală, după care, la lumina torțelor, se duceau 
cu toții la cimitir unde defunctul era îngropat sau ars 
împreună cu obiectele la care ținuse cel mai mult. 
Deasupra mormântului se așeza o grămadă de pietre 
și se depuneau alimente pentru spiritele înfometate, 
spre a nu-i tulbura pe cei vii.
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Experimentul Philadelphia este un presupus ex-
periment militar în care nava USS Eldridge ar fi 

trebuit să fie făcută invizibilă. Povestea este în general 
considerată o minciună.

Încă din 1930, cercetătorii americani analizau la Uni-
versitatea din Chicago posibilitatea de a face un corp 
invizibil prin intermediul electricității, activitate con-
dusă, din câte se pare, de controversatul om de știin-
ță sârb, Nikola Tesla. Nouă ani mai târziu, proiectul 
era mutat la Universitatea de Studii Aprofundate din 
Princetown, acolo unde era cooptat în echipa de cer-
cetători și germanul Alber Einstein. Rezultatele studi-
ilor nu au fost date niciodată publicității, sporind aura 
de mister a acestora, deși legendele urbane țesute în 
jurul lor spun că invizibilitatea obiectelor fusese atin-
să, chiar dacă reușita nu implică decât obiecte de mici 
dimensiuni. Era punctul de plecare al celui ce avea să 
devină unul dintre cele mai bizare și mai controver-
sate proiecte din istorie, Experi-
mentul Philadelphia.
Se pare că în data de 
28 octombrie 1943, în 
portul orașului Phila-
delphia, oficialii arma-
tei americane puseseră 
la dispoziția cercetăto-
rilor distrugătorul USS 
Eldridge pentru a testa 
efectele invizibilității asu-
pra navelor de luptă. 
Ceea ce a urmat, 
se va dovedi un 
scenariu de 
groază.

Conform legendelor din jurul acestui experiment, la 
scurt timp de la pornirea puternicelor generatoare 
electrice instalate pe navă, USS Eldrige a fost aco-
perită de o ceață alb-verzuie care în câteva minute 
parea sa devină materială. La scurt timp după aceas-
ta, nava dispărea din câmpul vizual și de pe ecranele 
radarelor pentru aproximativ cinci minute pentru 
ca, în momentul reapariției să prezinte martorilor o 
imagine de coșmar. Mulți dintre membrii echipaju-
lui erau carbonizați total sau parțial, unii prezentau 
simptome de nebunie sau dispăruseră fără urmă, în 
timp ce alții erau integrați în structura metalică a na-
vei. Martorii declarau că USS Eldridge apăruse brusc 
la baza navală din Norfolk, la peste 600 de kilometri 
depărtare, pentru ca apoi, să dispară în numai câteva 
minute, la fel de misterios precum apăruse. Oficialii 
armatei au oprit, în regim de urgență, experimentul, 
trecând totul sub tăcere ca și când nimic nu s-ar fi 
întâmplat.

Martorul misterios

Dacă Experimentul Philadelphia avea loc în anul 
1943, în plin Razboi Mondial, primele referiri la acest 
caz apăreau, în mod straniu, de abia 12 ani mai târ-
ziu, în 1955.
La 12 ianuarie 1955, un profesor de matematică și fi-
zică, astronom amator și autor al cărții intitulate „Ca-
zuistica OZN-urilor”, K. Jessup a primit o scrisoare 
misterioasă de la un anume Carlos Allende, în care 
erau redate, în detaliu, amănunte legate de dispariția 
distrugătorului USS Eldridge, precum și simptome-
le ciudate ale puținilor supraviețuitori ai echipajului. 
Jessup avea să fie șocat de cele aflate. Din scrisoare 
reieșea că marinarii de pe nava americană fusese-
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ră lăsați la vatră din motive neelucidate, acolo unde 
efectele secundare ale teleportării deveneau din ce în 
ce mai evidente. Allende descria cazul unui supravie-
țuitor al experimentului care, aflându-se la masă îm-
preună cu familia, s-a ridicat brusc, și-a luat palaria 
și a ieșit prin perete fără ca cineva să îi mai dea de 
urmă vreodată. Un alt caz menționat în scrisoare era 

cel al unui alt membru al echipajului care, în timpul 
unui conflict iscat într-un local public, dispărea fără 
urme în timp ce lovea mai mulți oponenți. Allende 
atașase scrisorii mai multe articole ambigue legate de 
presupusul experiment, articole ce apăruseră în presa 
vremii, fără a da însă prea multe date concludente.
Reticent în fața unor asemenea informații, Jessup îi va 
scrie misteriosului său corespondent, folosind adresa 
de pe plic, cerând mai multe detalii legate de respec-
tivul experiment și de persoanele implicate în acesta. 
Răspunsul nu va veni decât câteva luni mai târziu, 
de data aceasta semnat cu numele Carl Allen, în care 
ciudatul martor declară că nu poate oferi datele ceru-
te dar că este gata să se supună unei ședințe de hipno-
ză. Convins că este victima unei farse de prost gust, 
Jessup va întrerupe corespondența.
Trecuseră deja doi ani de la această întâmplare bi-
zară, atunci când matematicianul era chemat la se-
diul Biroului de Investigații al Marinei Militare din 
Washington (Office Naval Research – ONR) pentru 
a da declarații legate de cartea pe care o publicase cu 
ani în urmă. Intrigat, Jessup se prezintă la sediul ONR 

acolo unde, spre marea sa surpriză, i se cere să dea 
explicații în legătură cu notele scrise de mână pe un 
exemplar din „Cazuistica OZN-urilor”, exemplar care 
sosise la ONR de la aceeași adresă ca și scrisorile pe 
care Morris K. Jessup le primise în urmă cu doi ani.
Notele păreau scrise de trei personaje (Domnul A, 
Domnul B și Jemi), cu stilouri de culoare diferită și cu 
semne de punctuație înșirate fără nicio logică aparen-
tă. Jessup recunoaște scrisul Domnului A ca fiind cel 
al lui Carlos Allende/Carl Allen și rămâne surprins de 
cunoștințele avansate ale acestuia, precum și ale ce-
lorlalte două personaje, în domeniul aviației, al prin-
cipiilor de funcționare ale OZN-urilor precum și de 
relatările halucinante legate de Experimentul Phila-
delphia și diferite rase de extratereștri aflate pe Terra.
Deși este convins că totul nu este decât o continuare a 
farsei din 1957, Jessup este surprins de interesul arătat 
de oficialii ONR pentru scrisorile primite de la Allen-
de dar și de, informația conform căreia adresa de la 
care fuseseră expediate acestea nu este decât adresa 
unei ferme părăsite și de insistența cu care oficialii în-
cercau să îl determine să creadă că autorul scrisorilor 
este un psihopat.
Matematicianul nu a reușit să mai găsească un răs-
puns la informațiile mai mult decât bizare pe care le 
primea. La 20 aprilie 1959, el era găsit mort, în pro-
priul garaj, asfixiat cu gaze de eșapament. Dacă totul 
părea o sinucidere datorată unei depresii, bine cunos-
cută, de altfel, de membrii familiei, nu puțini au fost 
aceia care au crezut că moartea sa nu era una întâm-
plătoare ci se datora, mai degrabă, datelor pe care le 
obținuse în legătură cu Experimentul Philadelphia.

Argumente pro si contra
Pentagonul a negat în repetate rânduri orice implica-
re în presupusul proiect de teleportare/invizibilitate 
al navei USS Eldrige din 1943. Cu toate acestea, chiar 
dacă argumentele aduse de oficialii armatei america-
ne par pertinente la o primă vedere, pentru adepții 
teoriei conspiraționiste și nu numai pentru ei, Expe-
rimentul Philadelphia nu este altceva decât unul din-
tre sutele de cazuri reale, ascunse cu grijă de privirile 
curioase ale opiniei publice.
Pare greu de crezut, așa cum susține Pentagonul, că 
un proiect de o asemenea amploare să fie realizat ziua 
în amiaza mare, într-un port în care oricine putea 
să vadă presupusa teleportare. De altfel, mărturii-
le veteranilor de pe distrugătorul american, precum 
și jurnalul de bord din acea perioadă, arătau clar că 
USS Eldrige nu numai că nu se afla în misiune în Ba-
hamas, dar nici măcar nu a acostat în portul Phila-
delphia în decursul anului 1943. Mai mult, singurul 
martor al acestui eveniment, misteriosul Carl Allen, 
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era de negăsit.
Controversele apar însă în momentul în care, studiind 
arhivele mai multor ziare, oponenții variantei oferită 
de Pentagon descopereau primele declarații oficiale 
ale reprezentanților armatei americane. Din acestea 

reieșea faptul că nicio navă nu fusese implicată în ex-
periment dar, în mod ciudat, se recunoaște existența 
unui proiect în care erau studiate efectele invizibilității 
asupra minelor marine.
Nu a fost trecută cu vederea nici moartea bizară a lui 
Nikola Tesla, cel care se retrăsese oficial din proiect 
înainte de presupusul Experiment Philadelphia, sus-
ținând că descoperirile sale vor fi folosite în detri-
mentul umanității și nu în folosul acesteia, așa cum 
intenționase. După acest episod, Tesla este scos din 
sfera oamenilor de știință, fiind catalogat drept un sa-
vant nebun. La numai două luni după evenimentul în 
discuție, Tesla este găsit mort în camera hotelului în 
care locuia, în timp ce toată arhiva, cuprinzând studii, 
note și schițe ale experimentelor sale, a fost sustrasă 
de catre FBI si catalogată, până în prezent, drept una 
secretă. Nu mai puțin important în această ecuație 
este și misteriosul proiect inițiat de Tesla, despre care 
savantul sârb susținuse, în repetate rânduri, că va oferi 
lumii o armă care să pună capăt tuturor războaielor.
La fel de ciudată pare și declarația lui Albert Einstein, 

savantul care într-un interviu acordat unei publicații 
americane susținea: „Dacă aș fi știut la ce va duce des-
coperirea mea, m-aș fi făcut ceasornicar”. De altfel, se 
pare că genialul fizician și-ar fi distrus, cu buna știință, 
o parte dintre documente, declarând celor apropiați 
că omenirea nu este încă pregătită să facă față desco-
peririlor sale.
Ca și cum nu era de ajuns, moartea misterioasă a ma-
tematicianului Moriss K. Jessup, precum și scrisorile 
sau notele scrise de mână pe cartea sa, nu au făcut de-
cât să adâncească misterul din jurul Experimentului 
Philadelphia.
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Razboiul de 30 ani
(1618-1648)

Religie și politică în secolul XVII
Cauze şi consecinţe

Reforma protestantă, iniţiată în 1517 de Martin 
Luther, divide cea mai mare parte a Europei Occi-

dentale în două tabere: catolici și protestanţi. Războ-
iul a început ca un conflict religios, de felul celor din 
Franţa sau din Ţările de Jos, numai că a luat proporţii 
internaţionale, întinzându-se din Danemarca până în 
Transilvania. Aceasta a fost cu putinţă din două mo-
tive. Pe de o parte, calviniștii cehi din Cehia, care nu 
voiau să se lase conduși de germani, formau un grup 
influent în politica și economia ţării lor. Pe de altă par-
te, a apărut problema Mării Baltice.
În regiunea Balticii, puterea dominantă, la începutul 
secolului al XVII-lea, era Danemarca, de care Norve-
gia nu era încă despărţită. Suedia deţinea Finlanda și 
Estonia. Cu forţa ei militară, sub conducerea tânărului 
și viteazului rege Gustav Adolf, a închis, pentru o sută 
de ani, ieșirea la mare a Rusiei. De asemenea, a redus 
posesiunile regatului polon la o fâșie întinsă a ţărmu-
lui baltic. Domnia lui Gustav Adolf (1611-1632) a avut 
drept consecinţă construirea unui stat puternic, prin 
reforme legislative și militare, prin stimularea econo-
miei și a culturii, prin dezvoltarea marinei comerciale.
Interese de negoţ (comerciale) în bazinul Balticii nu 
aveau numai statele germane din nord și orașele han-
seatice (Hamburg, Lübeck, Danzig - astăzi Gdansk, în 
Polonia), ci și Anglia, Olanda, chiar și Spania, pentru 
bogăţiile zonei: grâne, pește, lemn, minereu de fier și 
aramă.

Desfăşurarea războiului

Războiul de Treizeci de Ani a durat din 1618 până 
în 1648 și a fost un război purtat sub pretext re-

ligios. Cauza principală a fost lupta pentru hegemo-
nie în Europa, în special ambiţia Franţei, condusă de 
cardinalul Richelieu, de a se profila pe plan european 
în detrimentul Imperiului romano-german și puterii 
Habsburgilor. Astfel, regatul Franţei, prin subsidii fi-
nanciare și sprijin moral, a încurajat și amplificat re-
sentimentele antiimperiale ale principilor protestanţi 
germani. Aceștia, sub conducerea principelui elector 
Frederic al IV-lea al Palatinatului, au pus pe picioa-
re, în anul 1608, Uniunea Protestantă, în sprijinul 
căreia au intervenit militar, pe parcursul războiului, 
Franţa,Olanda, Danemarca, Suedia - cu regele Gustav 
Adolf și Transilvania. De partea cealaltă, principele 
elector Maximilian I de Bavaria a organizat, în anul 
1609, coaliţia intitulată Liga Catolică, proimperială.
Războiul a fost declanșat prin incidentul din Praga, 
când doi reprezentanţi ai împăratului și notarul aces-
tora au fost aruncaţi pe fereastră (defenestraţi) de stă-
rile cehe nemulţumite. Aceasta a fost scânteia începerii 
războiului care a urmat. Frederic al V-lea (“Regele de 
o iarnă”), cel care a fost ales de stările protestante de la 
Praga ca rege al Boemiei, în ciuda împotrivirii repre-
zentanţilor imperiali (care au fost aruncaţi pe fereas-
tră, dar au supravieţuit), nu s-a putut menţine la putere 
decât până în anul 1620. În Bătălia de la Muntele Alb 
(Bila Hora), armatele stărilor protestante cehe, aflate 
sub conducerea lui Frederic al V-lea, au fost înfrânte 

de trupele imperiale comandate de ge-
neralul Johann von Tilly și Wallenstein. 
Astfel, Frederic al V-lea a fost nevoit să 
fugă în Olanda, iar împăratul Ferdinand 
al II-lea și-a impus pretenţiile asupra co-
roanei Boemiei.
Războiul s-a desfășurat în cea mai mare 
parte pe teritoriul Sfântului Imperiu 
Roman, provocând pagube economice 
imense. Localităţi și bunuri materiale au 
fost distruse, foametea și epidemiile au 
dus la dispariţia aproape totală a popu-
laţiei din regiunile implicate în război. 
În sudul Germaniei numai o treime din 
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populaţie a supravieţuit acestui război nimicitor, fiind 
necesar mai mult de un secol pentru refacerea pierde-
rilor provocate.

Desfăşurarea conflictelor

Începută în 1618, la Praga, prin aruncarea pe fereas-
tră a doi dregători imperiali, revolta Cehiei a fost 

înăbușită de trupele lui Ferdinand al II-lea. Bătălia 
de la Muntele Alb (1620) a fost urmată de o represi-
une sângeroasă, de confiscarea averilor nobilimii, de 
convertirea cu sila la catolicism. Urmărindu-și pla-
nurile de a slăbi puterea împăratului, Anglia, Olanda 
și Franţa s-au străduit, cu bani și diplomaţie, să pro-
voace în nordul Germaniei, mai întâi, o intervenţie 
daneză. Împăratul Christian al IV-lea este înfrânt de 
Wallenstein la Dessau si de comandantul belgian Ti-
lly, la Lutter, in 1626, apoi, una suedeză.
Gustav Adolf a murit în lupta de la Lützen (1632), dar 
și dușmanul său, Wallenstein, care-și formase o arma-
tă de mercenari, va fi ucis din ordinul împăratului. Ca 
și Mihai Viteazul, Wallenstein a căzut victimă Habs-
burgilor, ostili oricărei politici independente în zona 
pe care o dominau. Din 1635 intra în luptă și Franţa, 
care-i avea ca adversari pe spanioli (atât în sud, cât și 
în nord, în Flandra). Ea trimitea trupe în Germania, 
dar și ajutoare bănești în Portugalia și Catalonia, ali-
mentând, astfel, focare de revoltă împotriva Spaniei.

Incheierea războiului de 30 ani

Războiului de 30 de ani i-a fost pus capăt prin pacea 
din Westfalia. Acest document a marcat începu-

tul sistemului statal european bazat pe state naţionale. 
Cu toate acestea, Sfântul Imperiu Roman a continuat 
să existe (până în 1806), însă cu puteri mult slăbite 
faţă de perioada medievală.

Pacea de la Westphalia

Pacea de la Westphalia a fost incheiată între Sfân-
tul Imperiu Roman( Ferdinand al III-lea), Rega-

tul Spaniei, Regatul Franţei, Suedia și Olanda.  Pri-
mul tratat este Pacea de la Munster, dintre Republica 
Olandeza și Regatul Spaniei, incheiat la 30 ianuarie 
1648 și ratificat la data de 15 mai 1648. La 24 octom-
brie 1648 au fost semnată încă două tratate comple-
mentare: Tratatul de la Munster dintre Sfântul Impe-
riu Roman și Franta, tratat ce viza statele europene 
catolice și Tratatul de la Osnabruck, dintre Sfântul 
Imperiu Roman și Suedia, tratat ce viza statele pro-
testante. Printre prevederile acestora se numărau: 
recunoașterea drepturilor Franţei asupra Verdunului 
și asupra Alsaciei,  extinderea considerabilă a pose-
siunilor suedeze, reconfirmarea principiului egalităţii 
religioase. Imperiul Romano-German a fost divizat in 
343 de state.
Pacea de la Westphalia a reprezentat prima întalnire 
diplomatică la nivel european, în urma căreia au fost 
consacrate principiile echilibrului politic și al raţiunii 
de stat.
Tot la data de 24 octombrie, însă 1945, a fost fondată 
Liga Naţiunilor Unite, organizaţie internaţională care 
are ca scop facilitarea cooperarii la nivel internaţional 
în ceea ce privește legistlaţiile, securitatea, dezvolta-
rea economică și progresul social. În prezent are 193 
de state membre și include toate statele suverane din 
lume, cu excepţia Vaticanului.

Urmările războiului de 30 ani

În Germania, formarea naţiunii a întârziat faţă de 
alte părţi ale apusului Europei, deoarece existau 

vreo 400-500 de state (stătuleţe) mari și mici, adeseori 
foarte mici. Această fărâmiţare politică a fost statorni-
cită de către „păcile din Westfalia”, prin care războiul 
a luat sfârșit în 1648. A fost slăbită autoritatea Impe-
riului asupra micilor state care, încă din Evul Mediu, 
aveau tradiţii și instituţii proprii. Dinastia din care de 
două sute de ani se alegeau împăraţii, Habsburgii, fi-
ind împiedicată să dea Germaniei forma unei monar-
hii absolute, a manifestat această tendinţă numai în 
Austria și în celelalte provincii unde domnea direct. 
De atunci, a început să se despartă istoria austriacă de 
cea a Germaniei, unde protestanţii au primit liberta-
tea religioasă pentru care luptaseră. În schimb, acolo 
unde Habsburgii erau stăpâni, s-a impus, în continu-
are, catolicismul cel mai intolerant.
    Opera distrugătoare a războiului a adus Germani-
ei îndelungate suferinţe și i-a schimbat, parţial, harta 
politică. A asigurat cultelor protestante libertatea pe 
care Habsburgii le-o refuzau, dar a stors de vlagă ţara 
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și a creat trei poli de concentrare a forţelor pentru vii-
tor: Austria, Bavaria și Brandenburg-Prusia.

Bibliografie: 
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Treizeci_de_Ani
2. https://istoriastazi.wordpress.com/tag/razboiul-de-
30-de-ani/
3. https://www.scribd.com/doc/79578798/Razboiul-
de-30-de-Ani
4. http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/arti-
col/r-zboiul-30-ani-pacea-versailles-na-te-un-nou-
conflict

Miron Bogdan
Clasa a XI-a B

41



Prima și cea mai mare piramidă a fost construită de 
faraonul Khufu. Piramida are peste 138 de metri 

înălţime și este cunoscută sub denumirea de ,,Marea 
Piramidă’’. A fost considerată una dintre minunile 
lumii de către scriitorii antici. Piramida lui Khafre, 
amplasată lângă Sfinx, este a doua ca mărime. Cea 
mai mică piramidă măsoară 65 de metri înălţime și îi 
aparţine lui Menkaure. Ultimele două secole au dez-
văluit o serie de descoperiri asociate construirii pi-
ramidelor. Un oraș a fost descoperit lângă piramida 
lui Menkaure, o altă descoperire prezintă modul de 
transportare al blocurilor de piatră, pe apă. O echipă 
de arheologi a descoperit papirusuri datate din tim-
pul domniei lui Khufu în apropriere de Marea Roșie. 
Papirusul afirmă faptul că în al 27-lea an al domniei 
lui Khufu, fratele său Ankhaf era vizirul, cel mai înalt 
oficial al regelui. Deși Ankhaf deţinea al doilea cel mai 
înalt rang în imperiu, cercetătorii afirmă că este posi-
bil ca altă persoană, vizirul Hemiunu, să se fi ocupat 
de construcţia piramidelor. Cercetătorii încearcă să 
afle modul sofisticat de construire atât al mormân-
tului, cât și al templelor. Oamenii de știinţă au afir-
mat că egiptenii aveau abilitatea de a alinia structura 
foarte precis pe unghiul nordului geografic. În-
tr-un raport publicat recent de Asociaţia Cer-
cetărilor Egiptului Antic, Glen Dash, inginer 
implicat în studierea piramidelor egiptene, 
a afirmat că posibila metodă de aliniere 
perfectă cu nordul a piramidelor ar fi 
posibilă  prin cercetarea cercului 
polar. Egiptenii urmăreau stea-
ua polară Polaris și, în funcţie 
de amplasarea sa, egiptenii 
amplasau sfori pentru 
o aliniere perfectă.

Şapte mituri despre piramide

Împreună cu Taj Mahal din India și Turnul Eiffel 
din Franța, piramidele reprezintă unul dintre sim-

bolurile planetei noastre și, totodată, o atracție turis-
tică faimoasă. Piramidele egiptene din Giza sunt de 
departe cele mai vechi, acumulând secole întregi de 
mituri, fapte și intrigante teorii conspiraționale. Cei 
care au cunoștințe de antropologie, pot atesta faptul 
că înregistrările arheologice spun multe despre ves-
titele piramide, unele concluzii fiind percepute greșit 
de public de-a lungul anilor. În continuare sunt pre-
zentate unele dintre cele mai răspândite mituri legate 
de piramide. Unele dintre ele ți-au trezit probabil și 
ție intrebări. Întrebari la care poți afla răspunsul prin-
tr-o călătorie în Egipt.

1. Piramidele au fost construite de sclavi
Aceasta este de departe una dintre cele mai raspândi-
te convingeri pe care oamenii le au despre piramide 
și care nu este adevărată. Acest zvon a fost lansat pro-
babil de istoricul grec Herodot (~484-425 î.H.), care 

a vizitat locația marilor piramide în anul 450 î.H. 
Toate dovezile actuale arată însă că piramidele 

au fost construite de lucrători plini de înde-
mânare, în cadrul unui proiect național, 

oameni bine hrăniți, scutiți de taxe și 
uneori îngropați cu onoruri în mor-

minte, în jurul locației lor istori-
ce.

2. Forța de muncă a 
fost alcătuită din 
100.000 de bărbați 
în putere
Din nou, Herodot a 
fost primul care a lansat 
această cifră (deși exis-
ta oarecare controverse 
legate de traducerea cu-
vintelor sale exacte), dar 
estimarile curente sunt 
undeva în jurul unei 
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forțe de muncă numărând 10.000 de oameni. Asta în-
seamnă 2000 de meșteri care lucrau prin rotație, 3000 
lucrători manuali și înca 5000 de bărbați și femei care 
să se ocupe de nevoile de hrană, adăpost și care să 
mențină o astfel de forță de muncă uriașă.

3. Există trei mari piramide
Deși este împământenit să te referi la piramidele din 
Giza ca la “Marile Piramide” în fapt, există o singură 
mare piramidă. “Marea Piramida din Giza” (cunos-
cută și ca Piramida lui Khufu sau Cheops) – este cea 
mai mare dintre cele trei, aflate în necropola din Giza.

4. Piramidele sunt în Cairo
Mulți oameni fac confuzie atunci când vine vorba de 
Giza, crezând că este vorba despre un nume care face 
referire la Egiptul antic. Giza este al treilea oraș ca mă-
rime din Egipt, aici locuiesc 2,8 milioane de oameni și 
tot aici se află piramidele și Sfinxul. La distanță mică 
de Cairo, ce poate fi parcursă cu metroul sau cu taxiul 
și parte integrantă a metropolei egiptene, Giza este, 
așadar, un oraș de sine stătător.

5. Piramidele se află în mijlocul deșertului
Majoritatea pozelor cu piramidele din Giza sunt re-
alizate dintr-un anumit unghi sau de aproape, făcân-
du-le să pară că ar fi în mijlocul deșertului egiptean. 
În realitate, ele se află la marginea întinderii de nisip 
și practic, în curțile câtorva oameni. De fapt, aproape 
două treimi din suprafața piramidelor sunt înconju-
rate de oras, iar Sfinxul se află față în față cu un resta-
urant – ‘TGI Friday’. 
Privite dinspre orașul Giza, piramidele nu mai par așa 
de izolate. 

6. În necropola din Giza există numai 3 pi-
ramide și Sfinxul
În Giza, pe langă cele trei piramide importante și Sfin-
xul, se află și alte structuri  care se întind pe o supra-
față de peste 2,25 kilometri pătrați. Acea zonă include 
o colonie permanentă de muncitori, câteva cimitire 
și șase mici așa-numite “Piramide ale reginelor”. În-
treaga zonă este inclusă în Patrimoniul Mondial al 
UNESCO.  

7. Piramidele reprezintă una dintre cele 
șapte minuni antice ale lumii
Acest fapt este într-o oarecare măsură adevărat, dar 
numai marea piramidă din Giza este pe lista alcătuită 
de grecii antici. Marea piramidă este una dintre cele 
șapte minuni antice împreună cu Colosul din Rho-
dos, cu singura deosebire că este singura care a re-
zistat până în zilele noastre. În anul 2007, compania 
elvețiană New7Wonders Foundation a facut un son-

daj public, pentru a stabili cele șapte noi minuni ale 
lumii. După dezbateri controversate, marea piramidă 
a fost adăugată drept al optulea membru onorific, dar 
pentru mulți ea este considerată  un membru perma-
nent.
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Trăind într-o perioadă în care 
multă lume se teme de ghini-

onul din ziua de vineri 13, ne vine 
greu să credem că o astfel de su-
perstiţie, adânc înrădăcinată și care 
pare să existe de când lumea, a luat 
naștere abia în secolul al XX-lea. 
Se pare că această superstiţie are la 
bază mai multe evenimente din mi-
tologie și istorie: alungarea din Rai a 
lui Adam și a Evei, pornirea potopu-
lui lui Noe și crucificarea lui Hris-
tos, toate au avut loc în zile de vineri.
Cu toate acestea specialiștii spun că oamenii nu au 

făcut legătura între vineri și ziua de 13 decât la sfârși-
tul secolului al XIX-lea - începutul celui de-al XX-lea.
La fel ca teama de numărul 13, se pare că și cea legată 
de ziua de vineri pornește tot de la scrierile din Noul 
Testament. În anul 1852, în publicaţia periodică No-
tes and Queries se scria Vinerea este considerată o zi 
care aduce ghinion, fiind ziua Crucificării, şi la fel de 
nenorocos este şi numărul 13, care este asociat cu Cina 

cea de Taină.
Unii specialiști sunt de părere că vinovat pentru in-
troducerea superstiţiei în mentalul colectiv ar fi fost 
Thomas W. Lawson, un finanţist și specluator de bur-
să, supranumit și regele cuprului. Lawson a fost auto-
rul unor diatribe la adresa speculaţiilor la bursă și, în 
1907, a publicat singurul său roman intitulat Vineri, 
treisprezece. Deși azi este complet dat uitării, se pare 
că acest roman a stat la baza coroborării dintre cele 
două superstiţii temute, în imaginarul colectiv.

Clubul 13

În 1882, veteranul Războiului Civil, căpitanul Wi-
lliam Fowler și-a propus să demonstreze că super-

stiţia legată de numărul 13 nu are nicio valoare. El 
însuși a avut o legătură intensă cu acest număr, luând 
parte la 13 bătălii majore, fiind trecut în rezervă pe 13 
august 1863 și cumpărându-și o casă la 13 luni după 
aceasta. Fascinaţia lui pentru numărul 13 (și pentru 
superstiţiile despre ghinion, în general) s-a concreti-
zat într-o întâlnire a 169 bărbaţi (13 x 13) într-o zi de 
vineri 13, la ora 19:13. Pentru a ajunge la cele 13 mese, 
invitaţii au trecut pe sub o scară și au vărsat sare pe 
jos. Toate cuţitele au fost așezate pe farfurii sub for-
na unui X, iar invitaţii au cinat sub un banner roșu 
pe care scria Morituri Te Salutamus (noi, cei care vor 
muri, te salutăm.)
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Astfel de întâlniri au avut loc anual și de fiecare 
dată membrii clubului spărgeau oglinzi, vărsau 

sare și dădeau cuţite din mână în mână sau aprindeau 
câte o lumânare pentru fiecare membru de la masă, 
așteptând să vadă care se va stinge prima și să afle ast-
fel care dintre persoane ar urma să moară în acel an. 
Printre membrii clubului s-au numărat și guverna-

tori, senatori, judecători și chiar 5  președinţi: Chester 
Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, Wi-
lliam McKinley și Theodore Roosevelt.
Deși scopul Clubului Treisprezece a fost acela de a 
educa oamenii cu privire la inutilitatea superstiţiilor, 
gruparea a fost aspru criticată de o parte a societăţii. 

Vineri 13 în istorie
• Pe 13 octombrie 1307, regele Philip al IV-lea al 

Franţei a torturat sute de călugări, acuzându-i de 
erezie.

• Compozitorul Gioachino Rossini se temea de 
numărul 13 şi de ziua de vineri. Ironia sorţii, el 
a murit fix într-o zi de vineri 13, în noiembrie 
1868.

• Regizorul de filme horror Alfred Hitchcock s-a 
născut într-o zi de vineri 13, în septembrie 1899.

• Să fie vineri 13 şi să îţi mai taie calea şi o pisică 
neagră este culmea ghinionului. De aceea, în 13 
octombrie 1939, care a picat într-o zi de vineri, 
pisicilor negre dintr-un orăşel din Indiana (SUA) 
li s-au pus clopoţei pentru a putea fi astfel evitate.

• Pe 13 septembrie 1940, Palatul Buckingham a 
fost bombardat de nazişti, la ordinul lui Adolf 
Hitler.

• Vineri, 13 noiembrie 1970 a adus cu ea o 
adevărată tragedie în Bangladesh, unde peste 
30.000 de oameni au murit în urma unei furtuni.

• În 13 octombrie 1972, dată care a picat tot într-o 
zi de vineri, avionul care transporta echipa de 
rugby a Uruguayului s-a izbit de Anzii Cordilieri. 
Toţi pasagerii au murit.

• Pe 13 martie 1992, în Turcia s-a produs un cu-
tremur de 7,4 grade pe scara Richter, în care au 
murit 2.000 de oameni, iar 50.000 au rămas fără 
locuinţe.

• În 1996, pe 13 septembrie, vinerea, a fost ucis 
rapperul Tupac Shakur.

• Vineri, 13 august 2010, un băiat de 13 ani a fost 
ucis de fulger în SUA. Nenorocirea s-a întâmplat 
la ora 13.13.

Bibliografie:
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Exodul sau Ieșirea este a doua carte a Pentateuhu-
lui, deci și a Vechiului Testament și Tanakhului.

De obicei, cartea Exodului e împărțită în șase secți-
uni:
• Narațiunea despre sclavia egipteană (1), viața lui 

Moise până la chemarea sa de către Yahweh (2-
4), cele zece plăgi ale Egiptului și eliberarea din 
sclavie (5-12)

• Narațiunea despre călătoria până la Muntele 
Sinai (13-18)

• Descrierea legământului dintre Dumnezeu și 
națiune (19-24)

• Instrucțiuni divine pentru construirea unui 
tabernacol și confecționarea robelor preoțești și a 
diverse obiecte de cult (25-31)

• Narațiunea despre vițelul de aur și re-înființarea 
legământului (32-34)

• Descrierea confecționării tabernacolului și a 
confecționării robelor preoțești și a diverseloro-
biecte de cult (35-40)

Cele mai multe tratate de istorie ale Israelului antic 
consideră că informațiile despre Exod nu mai pot 

fi recuperate sau că pur și simplu nu privesc apariția 
Israelului. Totuși, discuțiile asupra istoricității sale au 
o lungă poveste și continuă să atragă atenția publicu-
lui, mai rar a istoricilor de profesie.
Dovezile arheologice nu susțin relatările din Cartea 
Exodului iar cei mai mulți arheologi au abandonat 
cercetările asupra lui Moise și a Exodului drept „o ac-
tivitate lipsită de roade”. Opinia majorității covârșitoa-
re a cercetătorilor biblici moderni este că Pentateuhul 
și-a căpătat forma finală în perioada post-exilică, deși 
tradițiile pe care se bazează sunt mai vechi și pot fi 
întâlnite în scrieri ale profeților din sec. VIII î.Hr. Cât 
de timpuriu provin aceste tradiții nu se poate spune: 
„Probabil o poveste originară a Exodului este îngro-
pată sub toate reviziunile și modificările ulterioare, 
dar secole de transmitere a lor au obturat prezența ei, 
iar substanța, corectitudinea și data ei sunt azi dificil 
de determinat.

Intenția globală a cărților Exodu-
lui, Leviticului, Numerilor și a De-
uteronomului era aceea de a ilustra 
acțiunile lui Dumnezeu în istorie, 
de a reaminti sclavia și salvarea Is-
raelului și de a ilustra împlinirea 
legământului cu Israel. Exodul a 
fost un subiect central al iudaismu-
lui: el a servit pentru a-i orienta pe 
evrei către sărbătorirea acțiunilor 
lui Dumnezeu în istorie, spre de-
osebire de sărbătorile politeiste ale 
acțiunilor zeilor în natură, în ziua 
de azi el este menționat zilnic în 
rugăciunile evreiești și sărbătorit 
de Pesach.

Lucas Cranach cel Bătrân - “Despicarea Mării Roşii de către 
Moise” (1530)
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Moise

Moise este socotit de tradiția iudaică, iar pe ur-
mele ei, și de cea creștină, un profet, conducă-

tor al triburilor israelite care au părăsit Egiptul (după 
una din cronologiile presupuse, în jurul anului 1250 
î.Hr.)
El este cunoscut la evrei ca 
Moșé Rabenu (Moise Învă-
țătorul nostru) sau, mai rar, 
Moșé ben Amram, Moise, 
fiul lui Amram, și este, după 
tradiția lor religioasă, cel 
care a primit Legea divină 
(Tora) pe Muntele Sinai și 
fondatorul religiei evreilor - 
iudaismul. De aceea, aceas-
tă religie e uneori numită 
șimozaism, după Moise.
Potrivit narațiunii Vechiu-
lui Testament (Pentateuh 
sau Pentateuc) a fost cel 
mai de seamă dintre pro-
feții evreilor. Credința în 
profeția lui este definită ca 
principiul al șaptelea din 
cele douăsprezece princi-
pii ale credinței iudaice, 
așa cum au fost formulate 
în crezul lui Rabbi Moshe 
ben Maimon (Maimonide). 
Data tradițională a nașterii și a morții sale în calen-
darul evreiesc este 7 Adar. Moise este considerat un 
profet din cei mai însemnați și de alte religii mono-
teiste -precum creștinismul și islamul. Samaritenii îl 

Moise ţinând Tablele Legii, pictură de Rembrandt

consideră drept unicul profet.
Istoricitatea ieșirii (exodului) la data fixată de ipo-
tetica cronologie biblică este însă îndoielnică, ca și 
existența evreilor pe teritoriul egiptean la acea dată 
sau mai înainte. Arheologii Israel Finkelstein și Neil 

Asher Silberman, în cartea 
lor, Biblia dezgropată, Noile 
date ale arheologiei tratează 
pe larg problema Exodului, 
arătând lipsa dovezilor arhe-
ologice sau surselor istorice 
nebiblice care să dovedească 
existența evreilor în perioada 
stabilită de cronologia bibli-
că în Egipt, cum nu există de 
altfel nici date în afara Bibli-
ei, care să dovedească pleca-
rea lor din Egipt și rătăcirea 
pentru decenii prin deșert și 
mai apoi cucerirea violentă a 
Canaanului. Sunt date istori-
ce care sprijină însă existen-
ța (trecerea) unor populații 
semitice misterioase dinspre 
est, dinspre Canaan, înspre 
Egipt, ca triburile „apiru” iar 
mai târziu „hicsoşii”, care au 
și stăpânit în Egipt pentru o 
vreme. După Finkelstein și 
Silberman, termenul „api-

ru” s-ar referi la făcătorii de fărădelegi care existau la 
marginea societății, la relativ adăpost față de autorită-
țile politice.

Cele 10 urgii

Moise ajunge în Egipt, unde îl întâlnește pe Aaron, fratele său. El se 
arată în fața faraonului și-i cere să-i elibereze pe evrei din robia 

Egiptului („Trimite poporul meu”). Faraonul refuză, negând și dispre-
țuind pe Dumnezeul evreilor. Dar cu putere de la Dumnezeu, Moise 
a scos toiagul, l-a aruncat în fața faraonului, și, minune, toiagul s-a 
transformat într-un șarpe. Slujbașii faraonului nu s-au lăsat mai prejos 
și au reușit sa facă la fel cu toiegele lor. În această întrecere de minuni, 
până la urmă șarpele lui Moise i-a înghițit pe ceilalți șerpi, ai servitori-
lor. Dar nici atunci faraonul nu s-a lăsat convins și a continuat să refuze 
a-i elibera pe evreii înrobiți, ba dimpotrivă, i-a chinuit cu munci și mai 
grele.
Dumnezeu îl anunță atunci pe Moise și pe Aaron că El va lovi țara 
Egiptului cu cele 10 urgii (sau Plăgi). Deși, cum s-a arătat, nu întot-
deauna este util de a căuta explicații științifice naturaliste în spatele 
tuturor miracolelor descrise de o carte religioasă care abundă în mi-
turi. (Pentateuhul grupează aproape toate miturile din întreaga Biblie),   
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anumiți autori cedează tentației și caută astfel de 
explicații (în mod obișnuit în știință se caută expli-
cații unor fenomene atestate în mod repetat ca fiind 
reale, și nu unor singularități, care pe deasupra sunt 
relatate și în context religios de câteva texte pioase 
ale istoriei antice (iată ce spunea în acest sens, în-
tr-un interviu în Les Cahiers de Science & Vie nr. 75, 
iunie 2003, p. 37, istoricul evreu israelian Israel Fin-
kelstein: Acest demers este învechit. Văd aici marca şi 
influența secolului al XIX-lea în aceste tentative care 
vor să pună de acord Biblia cu fenomenele naturii. 
Consider că aceste tentative nu sunt necesare dar sunt 
destinate eşecului. Evenimentele extraordinare rapor-
tate de Biblie pot pe alocuri conține urme de fragmen-
te de amintiri, dar care sunt totalmente transformate, 
deformate de la o generație la alta, în plus fiind mar-
cate de intenții şi semnificații diverse ale cărui scop era 
întotdeauna acelaşi: mărturisirea atotputerniciei lui 
Dumnezeu. A interpreta deci evenimentele descrise de 
Biblie în lumina fenomenelor naturale este un contra-
sens.).

Cele 10 urgii alcătuite de Moise spre Egipt 
și explicarea acestora de istorici 

1. Înroșirea Nilului - s-ar fi produs din cauza infes-
tării cu bacterii.

2. Broaștele - se înmulțise în perioadele de revărsa-
re a Nilului

3. Păduchii - în urma duhorii s-au produs con-
centrări mari de insecte devorând organismele 
moarte.

4. Muștele - mirosul a atras și muștele, producând 
și înmulțirea acestora în gospodăriile egiptenilor.

5. Moartea vitelor - probabil că muștele au răspân-
dit prin contact și înțepături boli grave.

6. Bubele - acest caz s-ar datora tot muștelor.

7. Ploaia de foc și piatră - se poate să fi fost o grin-
dină care a distrus recoltele egiptenilor.

8. Lăcustele - au acoperit întreg cerul, hrănindu-se 
cu recoltele rămase după grindină.

9. Întunericul de 3 zile - a fost probabil o eclipsă de 
Soare (dar greu de crezut că a durat 3 zile), sau 
mai probabil o furtună grea de nisip.

10. Moartea întâilor născuți - nu ar fi fost vorba de 
ciumă (deoarece ar fi ucis un sfert din populația 
egipteană, evreii având o tradiție specială de a 
curăța grâul de dejecțiile șobolanilor).

Istoria certă a Evreilor

Istoria evreilor este istoria, religiei și a culturii 
poporului evreu, cum s-a dezvoltat și a inter-

acționat cu alte popoare, religii și culturi. Istoria 
iudeilor are o vechime de peste 4000 de ani.
Acestă istorie începe cu acei oameni, care au ocupat 
zona situată între râurile Nil, Tigru și Eufrat. Încon-
jurat de vechi culturi în Egipt și Babilon, prin deșer-
turile Arabiei, și mărginit de dealurile Asiei Minor, 
Canaanul(aproximativ corespunzătoare Israelului 
modern, teritoriilor palestiniene, Iordaniei și Liba-
nului), a fost un punct de întâlnire a civilizațiilor. 
Terenul a fost traversat de rute comerciale vechi, sta-
bilite și porturi importante în Golful Akaba (Eilat) 
și coasta Mării Mediterane, acesta din urmă arătând 
influența altor culturi ale Semilunii Fertile.
Conform Bibliei, evreii sunt descendenții poporului 
antic al Israelului care s-a stabilit în Canaan, situat 
între coasta de est a Mării Mediterane și râul Iordan 
(1451 î.Hr.). Deplasările nomade ale evreilor s-au 
situat în jurul localității Hebron undeva între 1991 și 
1706 î.Hr.
Fii lui Israel împărtășesc filiație, prin strămoșii lor 
comuni: Abraham, fiul lui, Isaac, și fiul lui Isaac, 
Iacob(Yaakov). Iacob a primit numele de Israel, iar 
cei doisprezece fii au fost strămoșii celor doisprezece 
triburi cunoscute ca „fiii lui Israel”: Ruben, Simeon, 
Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Gad, Neftali, Așer, 
Iosif, și Beniamin.
Iacob și cei doisprezece fii în timpul unei foamete 
mari au părăsit Canaanul și s-a stabilit în Goshen din 
nordul Egiptului. În Egipt urmașii celor 12 triburi 
au fost făcuți sclavi de egipteni, conduși de Faraon. 
După 400 de ani de sclavie, Dumnezeul lui Israel, 
a trimis pe profetul Moise, un om din seminția lui 
Levi, să elibereze Fii lui Israel din robia egipteană. 
Conform Bibliei evreii au scăpat în mod miracu-
los din Egipt (eveniment cunoscut ca Exodul) și 
s-au întors în patria lor ancestrală, Canaanul. Acest 
eveniment marchează formarea Israelului ca națiune 
politică în Canaan, în 1400 î.Hr.
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Chivotul Legii sau Sicriul Legii era cel mai impor-
tant obiect de cult din Cortul Marturiei, ambe-

le construite după indicațiile lui Iahve (Dumnezeu) 
când i-a dat lui Moise Tablele Legii (Ieșire cap. 25 - 28).
Cortul Marturiei, primul lăcaș de închinare construit 
de evrei, era un sanctuar mobil care, împreună cu Chi-
votul Legii, au însoțit poporul evreu în toate rătăcirile 
prin pustiu și în Canaan, până la construirea templu-
lui din Ierusalim. Cortul Marturiei era împărțit în 

Sfânta Sfintelor și Sfânta. În Sfânta Sfintelor, locul în 
care nu intrau decât preoții, pe o masă, se aflau obiec-
tele sacre: Sfeșnicul cu șapte brațe și Chivotul Legii.
Chivotul Legii era semnul vizibil al prezen-
ței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, sau, al-
tfel spus, semnul văzut al alianței dintre Iahve 
și Israel. De aceea, el se numea și Sicriul Legii, 
Arca Marturiei (aron ha edut) sau Tabernacol.

Potrivit descrierii din Ieşire (cap 25.10-22 : 37, 1-9), Chi-
votul avea forma unei cutii de lemn de salcam, lungă de 

doi coți și jumatate (1,25 m), lată de un cot și jumătate (0.75 
m) și înaltă de un cot și jumătate. Era placată în aur și pre-
văzut cu inele prin care se treceau bare ce serveau la trans-
portul chivotului. Capacul chivotului, (caporet) era din aur 
și avea la extremități fixati doi heruvimi cu aripile întinse. 
Acest capac se bucura de o cinstire deosebită, fiind numit 
«tronul împăcării sau al îndurării», deasupra căruia tronează 
Iahve și de aici se descoperă poporului. Dintre numeroase-
le reprezentări iconografice sau sculpturale care atestă felul 
cum arată Chivotul Legii, amintim reprezentarea în relief a 
chivotului din sinagoga din Capernaum (sec. III-IV i. Hr).

În Chivot se păstrau: tablele legii, năstrapa sau vasul 
de aur cu mână - spre veșnica amintire a felului mi-

raculos în care Domnul și-a hrănit propriul popor în 
perioada lungă și grea a rătăcirii sale prin pustie - to-
iagul lui Aaron - prin care s-a adeverit, în fața între-
gului Israel, arhieria acestuia - . Lângă chivot a fost 
depus ulterior autograful Pentateuhului lui Moise.
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După Deuteronom 10, 8, cu 
transportarea chivotului erau 

încredințati leviții care se postau 
în capul coloanei evreilor rătăci-
tori prin pustie. Când coloana se 
punea în mișcare, se striga Scoală, 
Doamne, şi să se risipească vrajma-
şii Tăi şi să fugă de la fața Ta cei 
ce Te urăsc pe Tine; iar atunci când 
se oprea, evreii strigau: Întoarce-te, 
Doamne, la miile şi zecile de mii 
ale lui Israel! (Numeri 10. 35-36).
În călătoriile prin deșert ca și în 
războaiele sfinte, Chivotul Le-
gii era transportat uneori și în 
alte locuri unde nu se afla conco-
mitent și cortul, ca scut lui Isra-
el. Astfel, într-o luptă pe care au 
avut-o evreii cu filistenii, chivotul 
a fost dus la Afec, locul bătăliei, 
în speranța ca datorită prezenței 
acestui obiect sacru, evreii vor fi 
biruitori. Însă rezultatul bătăliei 
a fost dezastruos pentru evrei, iar Dumnezeu a în-
găduit ca Sfântul Chivot să cadă în mâinile filiste-
nilor. Motivul acestei îngăduințe a fost să-i arate lui 
Israel cât de zădarnicește era să creadă în Chivot în 
timp ce profana poruncile sale. Faptul răpirii chivo-
tului de către filisteni este privită de către evrei ca o 
mare nenorocire, deoarece aceasta însemnă pentru 
ei, de fapt, pierderea Slavei dumnezeiești care să-
lășluia deasupra chivotului ca pe propriul Său tron.
Filistenii l-au deținut timp de 7 luni, timp în care Chi-
votul Sfânt le-a nimicit zeul păgân (pe Dagon). L-au 
cărat cu groază în cetățile filistene Asdod, Gal și Ecron, 
fiind urmați de multe necazuri de la Dumnezeu. În-
trebându-și preoții si ghicitorii ce să facă, au fost sfă-
tuiți să trimită Chivotul poporului căruia îi aparținea.
Chivotul a fost restituit evreilor la Bet-Semes și fost 
depus în Chiriat-Iearim unde a rămas douăzeci de 
ani până ce David l-a strămutat în Ierusalim și l-a 
depus într-un cort pe care-l făcuse pentru el. Mutarea 
chivotului este celebrată ca o deplasare a lui Dumne-
zeu dintr-un loc provizoriu spre sălașul Său propriu 
de odihnă. Referindu-se la acest eveniment psalmis-
tul rostește o invocație spunând: Scoălă-Te Doamne 
şi vino întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfințirii Tale.
Dupa ce a terminat construirea templului, Solomon 
i-a adunat pe bătrânii lui Israel și pe oamenii cu 
cea mai mare influență să aducă Chivotul din ceta-
tea lui David. Au adus Chivotul, cortul întâlnirii și 
toate obiectele sfinte care erau în cort. Dar din ca-
uza încălcării poruncilor și a păcatelor, Dumnezeu 

a îngăduit ca Israel să meargă în robie și templul 
să fie distrus de babilonieni, sub Nabucodonosor 
(anul 586 Î.Hr). Înainte de distrugerea templului, 
câțiva dintre slujitorii Săi credincioși au luat Chi-
votul Legii și cu mare jale și întristare l-au ascuns.
Cu toate că până în zilele noastre, nu se mai știe ni-
mic sigur în legătură cu locul unde ar putea fi, sau 
dacă mai există, de curând, liderul Bisericii Orto-
doxe Etiopiene, Patriarhul Abuna Pauolos, a afir-
mat, în timpul unei vizite întreprinse la Vatican, că 
“Chivotul Legii se află în Etiopia de mai multe seco-
le” și că, în calitate de Patriarh, l-a vazut cu ochii sai.
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Moise și Iosua în genunchi lângă “Chivotul Legământului”(pictură de James Jacques 
Joseph Tissot)
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Cilindul lui Cir, cunoscut și sub numele de Cilin-
drul lui Cir cel Mare, este un document aparți-

nând conducătorului persan Cirus al II-lea cel Mare. 
Documentul se prezintă sub forma unui cilindru din 
lut, inscripționat cu o scriere cuneiformă în limba ak-
kadiană. Cilindrul a fost creat după cucerirea persană 
a Babilonului în 539 î.Hr., când Cir a răsturnat pe re-
gele babilonian Nabonidus punând capăt, astfel Im-
periului Neo-Babilonian. Textul îl denunța pe Nabo-
nidus ca fiind necuviincios și descrie victoria lui Cir 
ca fiind plăcută zeului suprem babilonian Marduk. 
În continuare se descrie modul în care Cir a îmbu-
nătățit viata cetățenilor din Babilon, cum a repatriat 

popoarele strămutate și cum a reconstruit templele și 
sanctuarele.
Cilindrul a fost descoperit în 1879 de către arheolo-
gul Hormuzd Rassam latemeliile Esagilei, principalul 
templu din Babilon. Astăzi el este păstrat la Muzeul 
Britanic din Londra. La începutul anilor ‘70 Şahul 
Iranului l-a adoptat ca simbol al domniei sale și al 
aniversarii a 2500 de ani de monarhie, afirmând că 
acesta a fost “prima cartă a drepturilor omului din is-
torie”. Cilindrul a atras atenția în contextul repatrierii 
evreilor în Ierusalim, în urma captivității babilonie-
ne; este văzut ca o confirmare a relatărilor biblice din 
Cartea lui Ezra.

Cirus al II-lea cel Mare

Cirus s-a născut între 600 si 576 î.Hr (depinde 
de cronologie), a devenit rege în 559 î.Hr., și a 

transformat în numai trei decenii Persia dintr-o pu-
tere locală în cel mai vast și puternic imperiu al Ori-
entului. Prin înfrângerea lui Astiage (cca. 550 î.Hr.), 

Media devine provincie a statului persan. Cucerind 
apoi Lidia lui Cresus (546 î.Hr.), Persia include în 
hotarele sale Asia Mică până la Marea Egee, cu toa-
te coloniile grecești ale Ioniei. În anii 545 î.Hr.-539 
î.Hr. sunt ocupate vaste regiuni din Asia Centrală – 
Dragniana, Arachosia, Gedrosia, Bactriana, Sogdiana 
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Cilindrul lui Cyrus este un document în formă 
de cilindru, formă destul de populară în orien-

tul antic, inscripționat cu decretele imperiale referi-
toare la guvernarea locuitorilor imperiului proaspăt 
cucerit. Cilindrul a fost desgropat în ruinele templu-
lui lui Marduk în ziguratul Esagila indentificat însă 
mai târziu (în 1900 de Robert Koldewey). Publicarea 
descoperirii a fost făcută în același an de Sir Henry 
Rawlinson și publicată cu un an mai târziu în jurnalul 
“Societății Regale pentru Studii Orientale”.

Textul de pe acest cilindru este inscripționat cu  
litere cuneiforme akkadiene în limba diplomati-

că a perioadei repective. Textul este împărțit în două 
părți, partea “A” – liniile 1-35 și masoara 23 x 8 cm  și 
partea “B” care conține liniile 36-45  și măsoară 8.6 
x 5.6 cm. Textul B a fost în proprietatea Universității 
din Yale pe când Textul A a fost întodeuna în propri-
etatea British Museum. Rândurile 36-37 și 38-45 sunt 
importante deoarece descriu rânduielile Imperiului și 
drepturile supușilor imperiali.
Ecoul acestor rânduieli străbătut timpurile ajungând 
până la noi prin Biblie prin spusele Profetului Isaia și 
Paralipomena.

45:1 „Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Ci-
rus, pe care-l ţine de mînă, ca să doboare neamurile 
înaintea lui, și să deslege brîul împăraţilor, să-i des-
chidă porţile, ca să nu se mai închidă: 45:2 ,Eu voi 
merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi 
sfărîma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier.” 
Isaia 54:1-2
36:22 În cel dintîi an al lui Cirus, împăratul Perșilor, 
ca să se împlinească cuvîntul Domnului rostit prin 
gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împă-
ratul Perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin 
scris această vestire în toată împărăţia lui: 36:23 „Așa 
vorbește Cirus, împăratul Perșilor: „Domnul, Dum-

nezeul cerurilor, mi-a dat toate împărăţiile pămîntu-
lui, și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în 
Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, 
Dumnezeul lui, să fie cu el, și să plece!”  Cartea a doua 
a Cronicilor (Paralipomena) 36:22-23

Bibliografie:
1. www.efemeride.ro
2. www.wikipedia.ro
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ș.a. Profitând de slăbi-
rea Regatului Noului 
Babilon în urma unor 
conflicte interne, Cyrus 
ocupă în 539 î.Hr. Ba-
bilonul, anexând apoi 
toate posesiunile Rega-
tului Caldeu din Siria, 
Fenicia, Israel, până la 
graniţele Egiptului.
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Jurnalele lui Hitler: nişte 
celebre falsuri

În anul 1981 revista germană Stern a cheltuit o ave-
re pe niște jurnale care s-a presupus a fi aparţinând 

lui Adolf Hitler. Timp de aproape doi ani, revista nu a 
făcut niciun efort să le autentifice. Apoi, în 1983, ade-
vărul a ieșit la iveală: erau toate o mare farsă.

Cine a falsificat jurnalele?

Farsorul era Konrad „Konni” Kujau. Născut în ora-
șul saxon Loebau (din 1946 până în 1991 aparţi-

nând Germaniei de Est), în 1957 a fugit în Occident ca 
să scape de arestare pentru furt din magazine. Stabi-
lindu-se în apropiere de Stuttgart sub numele de „Pe-
ter Fischer” și trimis de două ori la închisoare pentru 
delicte minore, în 1962 a deschis, împreună cu priete-
na lui refugiată, Edith Lieblang, crâșma Pelican Dan-
ce Bar. Aceasta a dat faliment și a ajuns din nou după 
gratii pentru falsificare de chitanţe. Edith a fondat 
atunci compania de curăţătorie Lieblang, iar soţul ei a 
ţinut calea cea dreaptă până în 1968, când o verificare 
a poliţiei a dat la iveală că „Peter Fischer” este de fapt 
Konrad Kujau, căutat pentru sustragere de la pedeapsa 
cu închisoare. După o altă perioadă petrecută în puș-
cărie, când a fost eliberat, compania de curăţătorie a 
început să obţină profit. El și Edith puteau acum să-și 
viziteze familia din Loebau și acolo i-a venit „marea 
idee”.

Muzeul hitlerist din apartament

Dând anunţ în ziar pentru suvenire naziste, a in-
trodus, prin contrabandă, în Germania de Vest, 

atât de multe amintiri ale acelei perioade – uniforme, 
căști, medalii, drapele – încât, până în 1974, aparta-
mentul lui arăta ca un muzeu hitlerist. Mutându-se 
într-un magazin situat pe Aspergstrasse din Stuttgart, 
a început să falsifice documente de autentificare pen-
tru obiectele colecţionate, pentru a justifica într-un fel 
preţul tot mai mare al acestora. Pentru o cască rugini-
tă din Primul Război Mondial, Konrad a falsificat un 
certificat semnat de Rudolf Hess, spunând că aceasta 
fusese purtată de Hitler în 1917. El a continuat să fal-
sifice nu numai tablouri ale lui Hitler, dar și scrisul de 
mână al Fiihrer-ului. Era extrem de priceput.

Cum au apărut “jurnalele lui Hitler”?

Acum apare în peisaj Fritz Steifel, proprietarul 
unui atelier de inginerie. Descoperind magazinul 

lui Kujau în 1975, în următorii șase ani el a cheltuit 
250.000 de mărci (transferaţi clandestin de la compa-
nia sa în contul companiei Lieblang cu titlul de „chel-
tuieli de curăţătorie”) pentru 160 de desene și tablouri, 
plus manuscrise de poezii, scrisori și note de discurs, 
toate aparţinând aparent lui Hitler. Astfel încurajat, 
în 1978, cu cerneală, peniţă și un anuar al partidului 
nazist din 1935, Kujau a copiat din acesta o cronolo-
gie a vieţii cotidiene a lui Hitler, din ianuarie până în 
iunie acel an. Steifel s-a grăbit să cumpere „jurnalul 
lui Hitler” – iar în 1980, a primit o vizită de la Gerd 
Heidemann.

În 1955, acest fotojurnalist obsedat de naziști se ală-
turase redacţiei revistei Stern. Un colecţionar mani-

ac, cea de-a doua soţie îl părăsise, în 1971, obosită să 
împartă căminul cu jocurile lui de război și soldăţeii 
lui de plastic s au metal. Doi ani mai târziu, cumpă-
rând vechiul iaht cu motor al lui Goring, Carin II, se 
întâlnise cu fiica șefului nazist, Edda, cu care a început 
o relaţie amoroasă. Aflat acum într-un grup de foști 
naziști, și-a dat seama că întreţinerea iahtului îl costa 
prea mult. Părăsind-o pe Edda pentru Gina, o fostă 
stewardesă, în 1979 a plecat împreună cu ea în luna de 
miere în America de Sud, căutându-i pe Martin Bor-
mann și Josef Mengele – „doctorul morţii” de la Aus-
chwitz. În schimb, l-a găsit pe Klaus Barbie, „măcela-
rul din Lyon”. Întors acasă, unde îl așteptau datoriile de 
dimensiuni astronomice, un prieten l-a pus în legătură 
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cu Steifel – și i-a căzut privirea asupra „Jurnalului lui 
Hitler”. Prins în mreje instantaneu a vrut să afle mai 
multe.

Refuzând să-i dea numele de Kujau, Steifel a făcut 
aluzie la alte douăzeci și șase de volume ale jur-

nalului și a dat de înţeles (așa cum îl învăţase Kujau) 
că sursa avea rude sus-puse în Germania de Est. Hei-
demann știa că unul dintre ultimele zboruri efectuate 
în afara Berlinului asediat, în data de 20 aprilie 1945, 
către „reduta alpină” a lui Hitler, în apropiere de Ber-
chtesgaden, se prăbușise lângă Bornersdorf, la grani-
ţa cu Cehia; în el se aflau documentele personale ale 
Führer-ului. El a tras concluzia că jurnalele s-au aflat 
probabil printre aceste documente, deci în Germania 
de Est, încă de atunci. Așadar, la 15 noiembrie 1980, 
împreună cu Thomas Walde – redactor la secţia de is-
torie a revistei Stern – a vizitat mormintele din Ger-
mania de Est ale echipei ce se aflase în avionul prăbu-
șit. Un intermediar spunea că jurnalul provenise de la 
un dealer pe nume Fischer și a fost de acord să prezin-
te o ofertă de două milioane de mărci pentru volumele 
următoare.

O grămadă de bani se plătesc pentru 
jurnale

La 15 ianuarie 1981, acest intermediar a format 
numărul de telefon al lui Fischer. Încordat, Hei-

demann i-a pus întrebarea. Da, a răspuns Fischer, nu 
avea numai jurnalele, ci chiar și alte manuscrise ale lui 
Hitler, precum volumul al treilea din Mein Kampf și o 
operă pe care Fiihrer-ul o compusese în tinereţe, Wie-
land der Schmied („Făurarul Wieland”). Ocolindu-l 
pe editorul revistei Stern – Peter Koch (care îi spusese 
să lase baltă obsesia lui pentru naziști), Heidemann s-a 
dus cu Walde direct la trei directori ai firmei Gruner 
& Jah, proprietarii revistei Stern. Încântaţi de dosarul 
prezentat, directorul Manfred Fischer a autorizat plata 
a 85.000 de mărci pentru fiecare volum al jurnalului, 
200.000 de mărci pentru Mein Kampf partea a treia și 
500.000 de mărci pentru restul arhivei.
Heidemann a luat avionul la Stuttgart cu 200.000 de 
mărci în buzunar și uniforma lui Goring (un cadou 
din partea Eddei) în bagaj și astfel l-a cunoscut pe 
„Fischer”, alias Kujau. La fel de încântat atât de uni-
formă cât și de bani, Kajau a promis să facă rost și de 
restul jurnalelor și s-a pus imediat pe treabă.
Retrăgându-se în biblioteca lui plină de informaţii 
utile, în trei săptămâni a falsificat primele trei jurna-
le. Ele constau din liste de angajamente oficiale, note 
personale și aspecte banale din viaţa de zi cu zi, pe cât 
de plictisitoare, pe atât de lipsite de valoare. Fixând pe 
coperţi un sigiliu din ceară roșie cu un vultur german 

și o notă a lui Hess prin care se declara că jurnalele 
sunt proprietatea lui Hitler, el i le-a dus lui Heidemann 
pe iahtul acestuia, Carin II.
În ziua următoare, cei cinci bărbaţi, reuniţi în secret la 
sediul firmei Gruner & Jahr, deși incapabili să citească 
limba germanică veche în care erau concepute jurna-
lele, au căzut de acord că manuscrisele sunt originale. 
În următorii doi ani, ori de câte ori Kujau anunţa că a 
sosit un nou transport din Germania de Est, Heide-
mann lua avionul la Stuttgart, achiziţiona și fotocopia 
jurnalele, apoi le depozita în seiful firmei Gruner și 
Jahr. Doar el știa că lui Kujau îi plătea 50.000 de mărci, 
iar restul de 35.000 le oprea pentru el. Fiind promovat, 
Manfred Fischer i-a dezvăluit secretul succesorului 
său, Gerd Schulte-Hillen, și în august, acesta a auto-
rizat o plată de 565.000 de mărci către Heidemann. 
Când Heidemann a anunţat că preţul unui volum a 
crescut la 200.000 de mărci pentru că generalul din 
Germania de Est care furniza jurnalele trebuia să plă-
tească mite tot mai mari, Schulte-Hillen i-a înmânat 
alte 600.000 de mărci.

Revista Stern încearcă să găsească sur-
sa jurnalelor

Între timp,  sursa articolelor de senzaţie care vor fi 
publicate în ianuarie 1983, atunci când se aniversau 

cincizeci de ani de la urcarea la putere a lui Hitler. Ziua 
cu pricina a trecut și doar în februarie, când drepturile 
sindicatelor erau promovate de toate publicaţiile din 
întreaga lume, Stern s-a decis să se concentreze asu-
pra originii jurnalelor, cum au fost ele găsite. Trei „ex-
perţi” afirmaseră deja că scrisul de mână îi aparţinea 
lui Hitler, dar acum se cerea o procedură mai detalia-
tă de autentificare. La 28 martie, un expert al poliţiei 
a spus că șase din nouă specimene au dat la iveală o 
hârtie mai albă decât cea care putea fi folosită înainte 
de terminarea războiului. Căutat și întrebat referitor la 
acest aspect, Kujau nu a părut deloc deranjat, în timp 
ce nici Heidemann, nici Walde nu au declarat nimic 
către Stern. În același timp, în Londra, publicaţiilor 
Times ale lui Rupert Murdoch li se oferise dreptul de 
a publica povestea. La 1 aprilie, redactorul-adjunct al 
ziarului The Times l-a rugat pe Lord Dacre (Hugh Tre-
vor-Roper, autorul cărţii Ultimele zile ale lui Hitler) să 
autentifice jurnalele.

Însăşi marele magnat al presei, Rupert 
Murdoch, păcălit

Examinând cele cincizeci și opt de volume păstrate 
într-o bancă din Ziirich, Trevor-Roper s-a decla-
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rat: „satisfăcut, deoarece documentele sunt autentice”. 
În aceeași zi, vizitând el însuși banca, Murdoch a ofe-
rit 3,25 milioane de dolari pentru drepturile publicării 

jurnalelor în limba engleză. Apoi Newsweek a oferit 
3 milioane pentru drepturile publicării lor în Ame-
rica. Planificând să tipărească întreaga poveste la 3 
mai, Stern a cerut 4,25 milioane de dolari de la ambele 
publicaţii, The Times și Newsweek. Asta a fost o mare 
greșeală. Cei doi rivali au renunţat, Newsweek deţi-
nând deja textul articolelor gata să fie tipărite. Mutând 
apariţia articolului în ediţia de pe 25 aprilie, Stern s-a 
întors la Murdoch care, oferind acum doar 1,2 milioa-
ne de dolari, planifica să anunţe mare lui lovitură de 
presă în ediţia din 24 aprilie a uneia din publicaţiile 
sale, Sunday Times.
Până în acest moment însă au apărut și persoane scep-
tice, precum David Irving, un istoric englez, care era 
departe de adevăr, susţinând că Holocaustul nu este 
decât un mit propagat de evrei. La 22 aprilie el a decla-
rat, prin intermediul postului de televiziune BBC, că 
jurnalele sunt falsuri. Şi când Trevor-Roper, din ce în 
ce mai nesigur, l-a sunat pe editorul de la Sunday Ti-
mes, Frank Giles, răspunsul lui Murdoch l-ar fi mul-
ţumit din plin pe Hearst. „Să-l ia dracu’ pe Dacre!”, a 
spus el. „Să publice!” Tirajul ziarului Sunday Times a 
crescut imediat la 60.000 de exemplare în timp ce He-
idemann, cu alte 300.000 de mărci în buzunar, achizi-
ţiona ultimele patru jurnale de la Kujau.

Era însă ultima picătură în pahar. Chiar pe măsură 
ce publicaţiile Stern, Paris Match, Newsweek, Sun-
day Times și altele tipăreau primele părţi din jurna-
le, noi dovezi juridice anunţau că jurnalele sunt false. 
Anulând publicarea lor, Stern l-a luat la întrebări pe 
Heidemann ore întregi, până când el a mărturisit exis-
tenţa lui Kujau și numărul lui de telefon. Heidemann 
a fost concediat și, o săptămână mai târziu, Kujau s-a 
predat. Procesul celor doi a început un an mai târziu, 
Kujau fiind acuzat de primirea a peste 1,5 milioane de 
mărci; Heidemann pentru furtul unei sume cuprinsă 
între 1,7 și 4,6 milioane de mărci. Kujau a fost trimis 
la închisoare pentru patru ani și jumătate, Heidemann 
pentru patru ani și opt luni. Revista Stern, a spus jude-
cătorul, a fost atât de nesăbuită încât, teoretic, a deve-
nit un complice al întregii farse. Peste cinci milioane 
de mărci din banii firmei Griiner și Jahr s-au irosit; 
Stern a pierdut în final mai mult de nouăsprezece mi-
lioane. Doar Murdoch, căruia nu i-a păsat niciodată 
dacă jurnalele erau adevărate sau nu, a fost singurul 
fericit.
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Bancuri istorice

1. În vizită la Scorniceşti, la părinţi, Ceauşescu 
găseşte televizorul spart.
Supărat, îl ia la rost pe taică-su, de ce n-a chemat pe 
cineva să-l repare.
Tatăl îi răspunde în doi peri:
– Apăi, vin mereu şi pun geamu’ ăla, da cum îl pun, 
cum îl sparg!
– Păi de ce, tată?
– Vezi tu, când erai mic şi spuneai câte o prostie, îţi 
dădeam câte una peste bot. Şi am rămas cu obiceiul 
ăsta.

2. De ce în România socialistă magazinele se făceau 
la minimum cinci kilometri distanţă unul de celălalt? 
    Să nu se încurce cozile. 

3. Ceauşescu e mort. Un om vine la poarta reşedinţei 
lui şi-i spune portarului:
– Aş vrea să vorbesc cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
– Om bun du-te acasă, Ceauşescu a murit.
După o oră iar vine omul nostru:
– Aş vrea să vorbesc cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
– Om bun, du-te acasă, ţi-am mai spus: Ceauşescu 
a murit.
După o oră din nou.
– Aş vrea să vorbesc cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
– Măi omule, ţi-am mai spus: Ceauşescu a murit. De 
ce nu vrei să înţelegi?
– Bă, înţeleg foarte bine, dar nu mă mai satur să aud 
asta…

4. Se duce un om la o vrăjitoare să-i ghicească viitor-
ul: vrăjitoarea îi spune că din cauza sa vor muri mulți 

oameni. 
Merge el supărat pe stradă și vede un băiat care e cât 
pe ce să fie călcat de o mașină. Stă el și se gândește: 
mă, dacă vor muri din cauza mea mulți oameni, mă-
car pe ăsta să-l salvez. 
Se duce, îl ia din fața mașini și-l intreabă cum îl 
cheamă. Băiatul răspunde:
-Adolf Hitler.

5. Hitler vine să inspecteze diviziile germane. În tim-
pul inspecţiei un soldat strănută.
- Cine a strănutat? întreabă Hitler. Toţi se fac că 
plouă.
- Împuşcaţi un rând întreg! zice Hitler. Se execută 
ordinul.
Peste două minute iar se aude un strănut. Din nou, 
Hitler nervos:
- Cine a strănutat? Iarăşi pauză, toţi erau terminaţi.
-Mai împuşcaţi un rând, zice
Fuhrer-ul. Aşa se face, dar peste două minute iarăşi 
strănută cineva...
Hitler, roşu de supărare, zice: 
-Care a fost măgarul că va împuşc pe toţi!!!
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Un pirpiriu iese în faţă tremurând ca varga:
-Eu!
-A, da? Sănătate!

6. În cel de-al Doilea Război Mondial, niște soldați 
germani ajung într-un sat străin și intră în casa unei 
babe. Baba, nevoită, le dă de mâncare. 
 În timp ce mâncau, papagalul babei începe să strige: 
“Moarte lui Hitler! Moarte lui Hitler!”- că așa era în-
vățat de babă. 
 Germanii furioși, răstoarnă masa, dărâmă pe-acolo 
și îi zic babei: ”Noi mâine ne întoarcem. Dacă papa-
galul tău mai spune astfel de prostii, te vom ucide.”
 Baba, speriată, merge la popa satului, care avea un 
papagal identic, și face schimb de papagali . 
 A 2-a zi, vin germanii și se pun la masă. Papagalul 
tace. Ajung germanii la felul 2, papagalul tace. Ter-
mină ăștia de mâncat, papagalul tace.  
 Atunci unul din ei, ca să-l întărate, zice: 
 -Moarte lui Hitler, papagalule!
 Da’ papagalu’: 
 -Dumnezeu să-ți audă ruga, fiule !

7. – Pacient, tuturor le spui că eşti Napoleon, iar mie 
îmi zici că eşti Ludovic al XIV-lea… 
– Pe dvs. domnule doctor, nu pot să vă mint!

8. În sala de așteptare a unui cabinet de psihiatrie 
doi pacienți purtau o conversație. Unul îl intreabă pe 
celălalt: 
-De ce ești aici?
-Pentru că sunt Napoleon și doctorul mi-a spus să 
vin aici.
Primul este curios și intreabă: 
-De unde știi că ești Napoleon?

-Mi-a spus Dumnezeu.
În acel moment, un pacient din cealaltă parte a 
camerei strigă: 
-Nu, nu ți-am spus asta!

9. Ştefan cel Mare înainte de luptă:
- Oștenii mei, luptați până la unu... că la două avem 
bilete la meci!

10. Ştefan cel Mare trebuia să se lupte cu turcii, însă 
armata lui nu ajunge la timp. Ştefan îi bate singur şi 
câştigă. Vin turcii la maică-sa şi strigă:
- Mama lui Ştefan cel Mare!
- Da mă, ce-i?
- Ştefan ne-a bătut!
- Las‘ că-l urechez eu!
A doua zi, la fel, vin turcii şi strigă:
- Mama lui Ştefan cel Mare!
- Ce-i mă, iar v-a bătut Ştefan?
- Da!
- Las‘ că-i dau eu două şuturi!
A treia zi iar vin turcii şi strigă:
- Mama lui Ştefan cel Mare!... Mama lui Ştefan cel 
Mare!...
Se deschid porţile cetăţii şi iese Ştefan cel Mare pe un 
motoscuter şi cu o bâtă în mână şi zice:
- Aha!...las‘ că vă arăt eu, mama nu-i acasă azi!
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Rebusuri

Completează corect!
  1. În calitate de prim... Napoleon a reuşit să refacă economia.
  2. Prenumele tatălui lui N. Bonaparte era... .
  3. În Franţa este ilegală numirea unui... cu numele de Napoleon.
  4. Napoleon îşi arată independenţa, aşezându-şi singur... .
  5. Bonaparte a murit pe Insula... .
  6. În 1807, Rusia a fost învinsă la... .
  7. Bonaparte a fost botezat... .
  8. În 1794 Robespierre moare, fiind... .

Completează corect!
  1. La jumătatea secolului al-XVIII-lea, românii din... s-au remarcat din punct de vedere cultural, 
datorită mișcării Şcolii Ardelenești.
  2. ... este o mișcare ideologică, culturală și antifeudală care a apărut în Anglia, în secolul al-XVII-lea, 
și s-a dezvoltat în Franța în secolul al-XVIII-lea.
  3. Montesquieu susţine necesitatea separării puterilor în stat, în lucrarea sa intitulată: ,,Despre  Spirit-
ul….”.

II. ILUMINISMUL

I. FRANȚA NAPOLEONEANĂ

GHILOTINAT
CATOLIC
EYLAU
ELENA
COROANA
PORC
CAROL
CONSUL

TRANSILVANIA

ILUMINISMULV

LEGILOR

8
7

6
5

4
3

2
1

1
2

3
4
5

6
7

8
9
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  4. Numele celui care a criticat în scrierile sale influenţa excesivă a Bisericii in viaţa socială şi politică.
  
  5. Despotismul a avut loc şi în Sfântul Imperiu... .
  6. Religia lui Voltaire se numea...   
  7. În 1734, când s-a emis un nou mandat de arestare împotriva lui, Voltaire a fugit în... 
  8. ,,Encyclopédie” a început să fie editată de către... .
  9. David Hume a fost unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Iluminismului...

Completează corect!
  1. Unul dintre urmaşii lui Burebista a fost regele... .
  2. Zeiţa frumuseţii, la greci, se numeşte... .
  3. Între Tigru si Eufrat se află teritoriul... .
  4. ,,Epopeea lui ..., este o scriere sumeriană”.
  5. Primul consul al Franţei a fost... .
  6. Pe Insula ... se află coloşi (uriaşi) de piatră care au o origine misterioasă. 
  7. Iluminismul a apărut în ... în secolul al-XVII-lea.

Completează corect!
  1. Aspectul pe care îl are.
  2. Cauza formării.
  3. Munţii în care se află.
  4. Film istoric în care apare.
  5. “Poveşti” despre Sfinx.

III. CULTURĂ ŞI CIVILIZAȚIE

VOLTAIRE
ROMAN
DEISM
LORENA
DIDEROT
SCOȚIAN

FRANȚA
PAŞTELUI
NAPOLEON
GHILGAMEŞ
MESOPOTAMIA
AFRODITA
KOSON

6. Oraş din Egipt în care se află “co-
pia” acestuia...
7. Unele teorii susţin că acesta a 
fost un centru energetic folosit pe 
vremuri de...LEGENDE

DACII
BUCEGI
EROZIUNE
OMENESC

GIZA

EXTRATEREŞTRI

7
6

5
4

3
2
1

7
6

5
4

3
2

1

59

IV. SFINXUL



COLECTIVUL DE REDACȚIE

Profesor coordonator: Bența Codrin

Redactor șef: Bujor Paul - Andrei

Coordonator tehnic: Filip Dimitrie

Corectură: Bența Viorica

Echipa de redacție:
Robescu - Cercel Roxana

Ancuța Andreea
Pădurean Costel Codruț

Grumăzescu Andreea
Cidir Cosmina - Alexandra

Țipău Denisa - Maria

Tehnoredacție și design:
Burcă Paul

Cioban Adrian
Vodă Georgian
Vultur Iulian

60






